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8.12.2015 A8-0341/21 

Predlog spremembe  21 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. poudarja potrebo po večji preglednosti 

sporazumov, povezanih z energijo, kar bi 

bilo mogoče doseči z okrepitvijo vloge 

Komisije pri pogajanjih o energiji med 
eno ali več državami članicami in tretjimi 

državami, zlasti z obvezno udeležbo 

Komisije kot opazovalke pri vseh 

pogajanjih, da bi se okrepil položaj 

posameznih držav članic proti dobavitelju 

iz tretje države, s katerim potekajo 

pogajanja, in bi se zmanjšala nevarnost 

zlorabe prevladujočega položaja enega od 

dobaviteljev; poleg tega opozarja, da bi 

morala Komisija izvajati predhodne in 

naknadne ocene in ob tem v celoti 

spoštovati poslovno občutljivost 

informacij ter sestaviti pozitivni in 

negativni seznam pogodbenih klavzul, kot 

so klavzula o prepovedi izvoza, klavzula o 

namembnosti, klavzula „vzemi ali plačaj“, 

naftna indeksacija cen plina ali klavzule, 

ki tretjim stranem prepovedujejo 

pogojevanje dobave energije s 

prednostnim dostopom do infrastrukture 

za prenos energije v EU; poudarja, da 

morajo države članice v skladu s 

členom 13(6)(a) Uredbe (EU) št. 994/2010, 

kadar sklenejo nov medvladni sporazum s 

tretjo državo, ki vpliva na razvoj plinske 

infrastrukture in oskrbe s plinom, o tem 

obvestiti Komisijo, da ji omogočijo 

izvedbo ocene položaja glede na 

21. poudarja potrebo po večji preglednosti 

medvladnih sporazumov, povezanih z 

energijo, ki vključujejo eno ali več držav 

članic in tretje države; poudarja, da morajo 

države članice v skladu s členom 13(6)(a) 

Uredbe (EU) št. 994/2010, kadar sklenejo 

nov medvladni sporazum s tretjo državo, ki 

vpliva na razvoj plinske infrastrukture in 

oskrbe s plinom, o tem obvestiti Komisijo, 

da ji omogočijo izvedbo ocene položaja 

glede na zanesljivost oskrbe na ravni EU; 



 

AM\1081271SL.doc  PE573.403v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

zanesljivost oskrbe na ravni EU; poziva 

Komisijo, naj v pregled uredbe o 

zanesljivosti oskrbe s plinom vključijo 

stroge določbe glede naknadne ocene 

komercialnih pogodb o dobavi plina; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/22 

Predlog spremembe  22 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. poudarja, da bi morala biti Komisija 

obveščena o vseh prihodnjih medvladnih 

energetskih sporazumih z državami 

nečlanicami EU še pred podpisom v skladu 

s sklepom št. 994/2012/EU o vzpostavitvi 

mehanizma za izmenjavo informacij v 

zvezi z medvladnimi sporazumi med 

državami članicami in tretjimi državami na 

področju energije, da bi se zagotovilo, da 

so ti sporazumi skladni z zakonodajo EU, 

zlasti s tretjim energetskim svežnjem, ter 

da ne ogrožajo zanesljivosti oskrbe EU z 

energijo; poudarja, da mora razprava in 

posvetovanje o tem služiti kot orodje za 

krepitev pogajalske moči držav članic in 

podjetij ter da je pri tem treba v celoti 

spoštovati poslovno občutljive informacije; 

meni, da ta razprava in posvetovanje na 

noben način ne bi smela posegati v bistvo 

in vsebino sporazumov, temveč bi morala 

zagotoviti, da so skladni z vsem ustreznim 

pravom Unije in da so v najboljšem 

interesu podjetij in držav članic, ki jih 

zadevajo; poziva Komisijo, naj pregleda 

Sklep št. 994/2012/EU, da bi ustrezno 

okrepila mehanizem obveščanja in svojo 

vlogo; 

22. poudarja, da bi morala biti Komisija 

obveščena o vseh prihodnjih medvladnih 

energetskih sporazumih z državami 

nečlanicami EU še pred podpisom v skladu 

s sklepom št. 994/2012/EU o vzpostavitvi 

mehanizma za izmenjavo informacij v 

zvezi z medvladnimi sporazumi med 

državami članicami in tretjimi državami na 

področju energije, da bi se zagotovilo, da 

bodo ti sporazumi skladni z zakonodajo 

EU in ne bodo ogrožali zanesljivosti 

oskrbe EU z energijo; poudarja, da je treba 

pri razpravi in posvetovanju o tem v celoti 

spoštovati poslovno občutljive informacije; 

meni, da ta razprava in posvetovanje na 

noben način ne bi smela posegati v bistvo 

in vsebino sporazumov; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/23 

Predlog spremembe  23 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. poziva Komisijo, naj pripravi 

konkretne ukrepe za zmanjšanje odvisnosti 

od uvoza energije, spremlja stopnjo 

raznovrstnosti uvoza in redno objavlja 

poročila o napredku v tem smislu; 

25. poziva države članice, naj pripravijo 

konkretne ukrepe za zmanjšanje odvisnosti 

od uvoza energije; poziva Komisijo, naj 

spremlja stopnjo raznovrstnosti uvoza in 

redno objavlja poročila o napredku v tem 

smislu; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/24 

Predlog spremembe  24 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. meni, da lahko Unija poveča 

zanesljivost oskrbe z energijo in zmanjša 

svojo odvisnost od posameznih 

dobaviteljev in goriv s povečanjem 

energetske učinkovitosti in z najboljšo 

izrabo evropskih virov energije v skladu s 

cilji EU glede zanesljivosti oskrbe z 

energijo, okoljskimi in podnebnimi cilji 

ter zakonodajo na področju zdravstvenega 

varstva in varnosti, pri čemer je treba 

upoštevati posebnosti držav članic, kar 

zadeva njihove mešanice energijskih virov, 

ter preprečiti nepotrebno upravno breme in 

spoštovati načelo sorazmernosti; poudarja 

načelo, da nobeno gorivo ali tehnologija, ki 

prispeva k zanesljivi oskrbi z energijo in k 

podnebnim ciljem, ne bi smelo biti 

diskriminirano; 

28. meni, da lahko Unija poveča 

zanesljivost oskrbe z energijo in zmanjša 

svojo odvisnost od posameznih 

dobaviteljev in goriv s povečanjem 

energetske učinkovitosti in z najboljšo 

izrabo evropskih virov energije v skladu z 

zakonodajo na področju zdravstvenega 

varstva in varnosti, pri čemer je treba 

upoštevati posebnosti držav članic, kar 

zadeva njihove mešanice energijskih virov, 

ter preprečiti nepotrebno upravno breme in 

spoštovati načelo sorazmernosti; poudarja 

načelo, da nobeno gorivo ali tehnologija, ki 

prispeva k zanesljivi oskrbi z energijo in k 

podnebnim ciljem, ne bi smelo biti 

diskriminirano; v zvezi s tem meni, da bi 

morala Komisija preučiti morebitne 

neskladnosti in nelojalno nižanje cen med 

načrti, povezanimi z energetsko varnostjo, 

in sistemom za trgovanje z emisijami; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/25 

Predlog spremembe  25 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. poziva Komisijo, naj spodbuja 

učinkovito uporabo vseh obstoječih 

sistemov financiranja EU, vključno z 

Evropskim skladom za strateške naložbe, 

da bi pritegnili naložbe za ključne projekte 

energetske infrastrukture, raziskave in 

inovacije na področju energetske 

učinkovitosti, obnovljive vire energije in 

razvoj evropskih notranjih zmogljivosti ter 

da bi tako dosegli podnebne in energetske 

cilje za leto 2030, to pa naj poteka na 

podlagi analize stroškov in koristi ter po 

tehnološko nevtralnem pristopu, ki daje 

prednost internalizaciji zunanjih stroškov; 

29. poziva Komisijo, naj spodbuja 

učinkovito uporabo vseh obstoječih 

sistemov financiranja EU, vključno z 

Evropskim skladom za strateške naložbe, 

da bi pritegnili naložbe za ključne 

raziskave in inovacije na področju 

energetske učinkovitosti, obnovljive vire 

energije in razvoj evropskih notranjih 

zmogljivosti, to pa naj poteka na podlagi 

analize stroškov in koristi ter po 

tehnološko nevtralnem pristopu, ki daje 

prednost internalizaciji zunanjih stroškov; 

meni, da bi morala zato Komisija ohraniti 

izjeme iz prve direktive o trgih finančnih 

instrumentov, in jo poziva, naj energetska 

podjetja ne šteje za finančna podjetja, kot 

je opredeljeno v drugi direktivi o trgih 

finančnih instrumentov; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/26 

Predlog spremembe  26 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

48. spominja, da se energetski trgi od 

finančnih razlikujejo po stvarnem 

premoženju, zaradi česar se izloči 

sistemsko tveganje v energetskem sektorju; 

v zvezi s tem meni, da je treba finančno 

uredbo, ki zajema tudi energetski sektor, 

izvajati tako, da se ne izkrivi razvoj dobro 

delujočega notranjega energetskega trga; 

48. spominja, da se energetski trgi od 

finančnih razlikujejo po stvarnem 

premoženju, zaradi česar se izloči 

sistemsko tveganje v energetskem sektorju; 

v zvezi s tem meni, da je treba finančno 

uredbo, ki zajema tudi energetski sektor, 

izvajati tako, da se ne izkrivi razvoj dobro 

delujočega notranjega energetskega trga; 

poudarja, da obstajajo trgovalna območja, 

ki izpolnjujejo ta merila, in poziva 

Komisijo, naj jih ne razdeli; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/27 

Predlog spremembe  27 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 52 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

52. poziva Komisijo, naj Agenciji za 

sodelovanje energetskih regulatorjev 

(ACER) dodeli večja finančna sredstva, ter 

poudarja, da bi bilo treba tej agenciji 

dovoliti dodatno zaposlovanje, da bi se ji 

omogočilo dosledno in učinkovito 

spremljanje energetskih trgov, s tem pa 

zagotovila celovitost in preglednost 

trgovanja z energijo in skladnost z uredbo 

o celovitosti in preglednosti energetskega 

trga, saj je to osnovni pogoj za pravilno 

delovanje notranjega energetskega trga 

EU; ugotavlja, da bi bilo treba okrepiti 

pristojnosti ACER-ja v odnosu do 

Evropske mreže operaterjev prenosnih 

sistemov za električno energijo (ENTSO-

E), Evropske mreže operaterjev prenosnih 

sistemov za zemeljski plin (ENTSO-G) ter 

drugih organov, ki delujejo primarno na 

ravni EU, saj bi se s tem zagotovilo, da bi 

ACER lahko izpolnjeval svoje naloge, 

določene v ustrezni zakonodaji EU, ter 

meni, da bi moral ACER sodelovati z 

združenji, ki predstavljajo operaterje 

distribucijskih omrežij, organizacije 

potrošnikov in druge skupine, ki zastopajo 

civilno družbo; 

52. poziva Komisijo, naj Agenciji za 

sodelovanje energetskih regulatorjev 

(ACER) dodeli ustrezna finančna sredstva, 

ter poudarja, da bi bilo treba tej agenciji 

omogočiti, da bi izpolnjevala svojo nalogo 

doslednega in učinkovitega spremljanja 

energetskih trgov, s tem pa zagotovila 

celovitost in preglednost trgovanja z 

energijo in skladnost z uredbo o celovitosti 

in preglednosti energetskega trga, saj je to 

osnovni pogoj za pravilno delovanje 

notranjega energetskega trga EU; 

ugotavlja, da bi bilo treba pregledati 

pristojnosti ACER-ja in zagotoviti, da 

njegove naloge, določene v ustrezni 

zakonodaji EU, ne bi bile v nasprotju z 

neposrednimi koristmi za proizvajalce in 

potrošnike ali oslabile delovanja 

čezmejnih energetskih trgov; poleg tega 

meni, da bi bilo treba še pred sprejetjem 

ukrepov na podlagi mnenja te agencije 

upoštevati širši kontekst in posledice 

takšne odločitve, ne pa analizirati 

morebitnega problema izključno v okviru 

omejenega mandata agencije; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/28 

Predlog spremembe  28 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 54 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54. obžaluje, da sta ENTSO-E in ENTSO-

G preveč odvisna od proračunskih 

sredstev, ki jima jih dodelijo nacionalni 

operaterji prenosnih sistemov, kar ogroža 

njuno delovanje v vlogi evropskih 

akterjev; 

54. ugotavlja, da sta ENTSO-E in ENTSO-

G preveč odvisna od proračunskih 

sredstev, ki jima jih dodelijo nacionalni 

operaterji prenosnih sistemov; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/29 

Predlog spremembe  29 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 56 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

56. poudarja, da mora ves čas obstajati 

možnost izvoza plina in električne energije, 

da bi okrepili našo energetsko solidarnost 

v izrednih razmerah in odpornost na 

motnje v oskrbi; v zvezi s tem ugotavlja, da 

so omejitve v sedanjih čezmejnih 

prenosnih sistemih pogosto posledica 

odločitev nacionalnih operaterjev 

prenosnih sistemov; zato poziva ACER, 

naj v svojem letnem poročilu o 

spremljanju trga nameni več poudarka 

temu vprašanju; 

56. poudarja, da mora ves čas obstajati 

možnost izvoza plina in električne energije, 

da bi okrepili našo odpornost na motnje v 

oskrbi; v zvezi s tem ugotavlja, da so 

omejitve v sedanjih čezmejnih prenosnih 

sistemih pogosto posledica odločitev 

nacionalnih operaterjev prenosnih 

sistemov; vendar meni, da nekatere 

odločitve, ki jih sprejme ACER v okviru 

svojega mandata, prav tako ovirajo 

čezmejne prenose in medregionalne trge; 

zato meni, da bi morala ta agencija 

upoštevati širše posledice svojih odločitev; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/30 

Predlog spremembe  30 

Gianluca Buonanno 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Evropski energetski uniji naproti 

2015/2113(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 60 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 60a. meni, da držav, ki so ta cilj dosegle, 

ne bi smeli umetno ovirati v 

prizadevanjih, da bi postavile zgled 

najboljše prakse, kot je avstrijsko-nemško 

trgovalno območje; 

Or. en 

 

 


