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KRATKA OBRAZLOŽITEV

V preteklih letih so se države članice EU večkrat soočile z motnjami v oskrbi s plinom. 
Plinski spor med Rusijo in Ukrajino januarja 2009 je ponovno pokazal, da lahko čedalje večja 
odvisnost EU od zunanje oskrbe z energijo, predvsem iz nedemokratičnih in nestabilnih 
držav, škoduje dolgoročnim ekonomskim in političnim interesom držav članic. Energetska 
ranljivost EU zahteva izvajanje celovite energetske politike, v kateri bodo zajeti notranji 
vidiki in zunanje razsežnosti. 

Energetsko varnost je treba obravnavati kot bistveni sestavni del splošne varnosti Evropske 
unije, zato je zagotavljanje oskrbe Skupnosti s plinom zlasti v kriznih razmerah strateški cilj. 
Pri tem je vnaprejšnje oblikovanje nacionalnih načrtov, ki bi vsebovali preventivne in nujne 
ukrepe, dobrodošlo, če bodo usklajeni na ravni Skupnosti. Srednjeročno je najučinkovitejša 
zaščita pred motnjami v oskrbi obsežen in konkurenčen notranji trg z dobro razvitimi 
medsebojnimi povezavami in infrastrukturo. 

Vendar mora politika EU za zanesljivo oskrbo z energijo Uniji poskrbeti, da krizne razmere 
poleg tega, da se nanje odzove, tudi predvidi. Tako je treba vse ukrepe, ki zagotavljajo 
pravilno delovanje notranjega energetskega trga, dopolniti s proaktivno energetsko 
diplomacijo, katere namen bo v duhu solidarnosti okrepiti sodelovanje z glavnimi državami 
proizvajalkami, tranzitnimi državami in državami potrošnicami. 

Pripravljavec mnenja odbora za zunanje zadeve pozdravlja predlog uredbe, ki razveljavlja 
Direktivo 2004/67/ES. Vendar tudi meni, da so za zagotovitev celovitega pristopa glede 
zanesljivosti oskrbe EU z energijo potrebne izboljšave. Zato vlaga predloge sprememb v 
skladu z naslednjimi smernicami. 

– Predlog je treba obravnavati z vidika novega pravnega okvira, ki ga vzpostavlja 
Lizbonska pogodba, katere člen 176 A navaja, da „so cilji energetske politike Unije v 
duhu solidarnosti med državami članicami: zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo v 
Uniji“. Po mnenju pripravljavca mnenja je ta solidarnost bistvenega pomena za 
oblikovanje skupne energetske politike EU, zato jo je treba notranje in zunanje 
razvijati na politični ravni v dialogu s tretjimi državami tudi, kadar razmere glede 
oskrbe niso krizne. 

– Odgovornost za zanesljivost oskrbe s plinom mora biti zagotovljena tudi na ravni 
Skupnosti. Preventivne načrte Skupnosti in načrte za nujne primere mora zato 
pripraviti Evropska komisija na podlagi nacionalnih načrtov. Poleg tega ima Komisija 
posebno pristojnost, da spremlja, kako podjetja iz tretjih držav uporabljajo predpise, ki 
urejajo notranji trg na področju energetike. 

– Visoka predstavnica/podpredsednica mora sodelovati na vseh stopnjah izvajanja 
uredbe, ter mora biti odgovorna zlasti za posredovanje in pogajanja s tretjimi državami 
v imenu držav članic v kriznih razmerah.

– Da bi preprečili nepričakovane motnje v oskrbi, mora Evropska unija skupaj s svojimi 
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dobaviteljicami in tranzitnimi državami vzpostaviti mehanizem zgodnjega 
opozarjanja, podprt z jasnimi političnimi zagotovili. Vsi prihodnji trgovinski in 
pridružitveni sporazumi ter sporazumi o partnerstvu in sodelovanju med EU ter 
dobaviteljicami in tranzitnimi državami bi morali vsebovati klavzulo o energetski 
varnosti, ki bi določila kodeks ravnanja in ukrepe za ravnanje v izrednih razmerah. 

– Komisija mora razmisliti o razširitvi evropske energetske skupnosti na podlagi določb 
energetske listine na tretje države in o oblikovanju novih regionalnih energetskih trgov 
ter o aktivnem izvajanju podpore pri oblikovanju integriranega evro-sredozemskega 
energetskega trga.

– Strategija za zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo v srednjeročnem in 
dolgoročnem obdobju bo zahtevala večjo diverzifikacijo dobaviteljev, dobavnih virov 
in dobavnih poti, vključevati pa bi morala zadevne tretje države, zlasti tiste, ki so 
zajete v evropski sosedski politiki. Naložbe Skupnosti morajo biti prednostno 
usmerjene v kritično infrastrukturo, ki bi lahko pripomogla k zagotovitvi zanesljivosti 
oskrbe. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Poraba plina se je v Evropi v zadnjih 
desetih letih hitro povečevala. Ob 
zmanjšani domači proizvodnji se je uvoz še 
hitreje povečeval, s čimer je postala 
odvisnost od uvoza večja in vidik 
zanesljivosti oskrbe pomembnejši.

(2) Poraba plina se je v Evropi v zadnjih 
desetih letih hitro povečevala. Ob 
zmanjšani domači proizvodnji se je uvoz še 
hitreje povečeval, s čimer je postala 
odvisnost od uvoza večja in vidik 
zanesljivosti oskrbe pomembnejši.
Nekatere države članice so se ob prevladi 
plina v energetski mešanici znašle na 
"energetskem otoku" zaradi velike 
odvisnosti od uvoza plina iz tretjih držav 
in pomanjkanju infrastrukturnih povezav 
s preostalimi državami EU.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Ob priznavanju osrednje vloge 
mednarodnega sodelovanja pri 
zagotavljanju varne oskrbe za državljane 
držav članic EU morajo vse zadevne 
evropske politike in akcijski načrti 
temeljiti na načelu medsebojnega 
spoštovanja med udeleženimi državami; 
težave, ki bi utegnile nastati, se rešujejo s 
političnim dialogom in pogajanji.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Državam članicam so na voljo 
različna sredstva Skupnosti za financiranje 
potrebnih naložb v domačo proizvodnjo in 
infrastrukture, zlasti posojila in jamstva 
Evropske investicijske banke ali sredstva 
regionalnih, strukturnih ali kohezijskih 
skladov. Evropska investicijska banka in 
zunanji instrumenti Skupnosti, kot so 
ENPI, IPA in DCI, lahko prav tako 
financirajo ukrepe v tretjih državah, 
namenjene izboljšanju zanesljivosti oskrbe 
s plinom .

(11) Državam članicam so na voljo 
različna sredstva Skupnosti za financiranje 
potrebnih naložb v domačo proizvodnjo in 
infrastrukture, zlasti posojila in jamstva 
Evropske investicijske banke (EIB) in 
Evropske banke za obnovo in razvoj 
(EBRD) ali sredstva regionalnih, 
strukturnih ali kohezijskih skladov. EIB, 
EBRD in zunanji instrumenti Skupnosti, 
kot so ENPI, IPA in DCI, lahko prav tako 
financirajo ukrepe v tretjih državah (zlasti 
državah evropske sosedske politike), 
namenjene izboljšanju zanesljivosti oskrbe 
s plinom.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Naložbe EU v infrastrukturo in 
obnovljivo proizvodnjo je treba podpreti s 
prizadevanji držav članic in Komisije, da 
bi v sodelovanju s tretjimi državami v 
soseščini EU spodbudili širjenje načel in 
pravil notranjega trga, kot je določeno v 
Pogodbi o energetski listini. Komisija za 
zagotovitev zanesljive oskrbe preuči 
možnosti, da bi po potrebi razširili 
evropsko energetsko skupnost, ki zajema 
EU in države jugovzhodne Evrope, na 
druge tretje države, pa tudi možnosti 
oblikovanja novih regionalnih 
energetskih trgov po vzoru te skupnosti, 
na primer evropsko-sredozemske 
energetske skupnosti.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da se okrepi solidarnost med 
državami članicami v primeru izrednih 
razmer na ravni Skupnosti in zlasti v 
podporo državam članicam z manj 
ugodnimi geografskimi in geološkimi 
pogoji, morajo države članice razviti 
posebne solidarnostne ukrepe, vključno s 
trgovinskimi sporazumi med podjetji 
plinskega gospodarstva, mehanizmi 
kompenzacij, povečanim izvozom plina ali 
povečano sprostitvijo zalog. Solidarnostni 
ukrepi so zlasti primerni med državami 
članicami, za katere Komisija priporoča 
vzpostavitev skupnih načrtov preventivnih 
ukrepov ali načrtov za izredne razmere na 

(23) Da se okrepi solidarnost med 
državami članicami v primeru izrednih 
razmer na ravni Skupnosti in zlasti v 
podporo državam članicam z manj 
ugodnimi geografskimi, geopolitičnimi in 
geološkimi pogoji, morajo države članice 
razviti posebne solidarnostne ukrepe, 
kakor je določeno v Lizbonski pogodbi, 
vključno s trgovinskimi sporazumi med 
podjetji plinskega gospodarstva, 
mehanizmi kompenzacij, gradnjo 
tehničnih vozlišč, povečanim izvozom 
plina ali povečano sprostitvijo zalog. 
Solidarnostni ukrepi so zlasti primerni med 
državami članicami, za katere Komisija 
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regionalni ravni. priporoča vzpostavitev skupnih načrtov 
preventivnih ukrepov ali načrtov za izredne 
razmere na regionalni ravni.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ker je oskrba s plinom iz tretjih držav 
bistvena za zanesljivost oskrbe Skupnosti s 
plinom, mora Komisija usklajevati ukrepe, 
vezane na tretje države, ter z državami 
proizvajalkami in tranzitnimi državami 
najti ureditev za obvladovanje krizne 
situacije in zagotoviti stabilen dotok plina 
v Skupnost. Komisija mora imeti možnost, 
da v spremljanje pretoka plina v krizni 
situaciji v Skupnosti in po posvetovanju z 
vpletenimi tretjimi državami članicami tudi 
izven Skupnosti vključi skupino za 
spremljanje in da, če krizo povzročijo 
težave v tretji državi, prevzame vlogo 
posredovanja in spodbujanja. 

(30) Ker je oskrba s plinom iz tretjih držav 
bistvena za zanesljivost oskrbe Skupnosti s 
plinom, mora Komisija vključiti klavzulo o 
energetski varnosti v trgovinske in 
pridružitvene sporazume ter sporazume o 
partnerstvu in sodelovanju z državami 
proizvajalkami in tranzitnimi državami. 
Ta "klavzula o energetski varnosti" mora 
spodbuditi ukrepe za preprečevanje kriz 
pri oskrbi ali za pomoč pri premagovanju 
tovrstnih kriz. Komisija usklajuje ukrepe, 
vezane na tretje države, ter z državami 
proizvajalkami in tranzitnimi državami 
najti ureditev za obvladovanje kriznih 
razmer in zagotoviti stabilen dotok plina v 
Skupnost kot celoto in v vse države 
članice, ki jih prizadenejo krizne razmere.
Komisija mora imeti pristojnost, da v 
spremljanje pretoka plina v krizni situaciji 
v Skupnosti in po posvetovanju z 
vpletenimi tretjimi državami članicami tudi 
izven Skupnosti vključi skupino za 
spremljanje in da, če krizo povzročijo 
težave v tretji državi, prevzame vlogo 
posredovanja in spodbujanja skupaj s 
podpredsednico Komisije/visoko 
predstavnico Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko ter v tesnem 
sodelovanju z nosilci zadevnih položajev v 
kolegiju komisarjev.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa ukrepe za zagotavljanje 
zanesljivosti oskrbe s plinom, da se 
zagotovi pravilno in neprekinjeno 
delovanje notranjega trga s plinom, in sicer 
z določitvijo jasne opredelitve in dodelitve
odgovornosti ter uskladitvijo odziva na 
ravni držav članic in Skupnosti tako glede 
preventivnih ukrepov kot odziva na 
dejanske motnje v oskrbi.

Ta uredba določa ukrepe za zagotavljanje 
zanesljivosti oskrbe s plinom, tako da 
zagotavlja pravilno in neprekinjeno 
delovanje notranjega trga s plinom, in 
izredne ukrepe, ki se izvedejo, ko trg ne 
more več zagotoviti potrebnih zalog plina, 
in sicer z določitvijo jasne opredelitve in 
razdelitve odgovornosti ter uskladitvijo 
odziva na ravni držav članic in Skupnosti 
tako glede preventivnih ukrepov kot odziva 
na dejanske motnje v oskrbi ali resno 
nevarnost za to oskrbo ob spoštovanju 
načela v duhu solidarnosti med državami 
članicami.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica določi pristojni 
organ, ki je odgovoren za izvajanje 
ukrepov zagotavljanje oskrbe s plinom, 
določenih s to uredbo. Ukrepi vključujejo 
dvoletno oceno tveganj, oblikovanje 
načrtov preventivnih ukrepov in načrtov za 
izredne razmere ter neprekinjeno 
spremljanje zagotavljanja oskrbe s plinom 
na nacionalni ravni. Pristojni organi 
medsebojno sodelujejo, da preprečijo 
motnje v oskrbi in omejijo njihove 
posledice, če do motenj pride.

2. Vsaka država članica določi pristojni 
organ, ki je odgovoren za izvajanje 
ukrepov zagotavljanje oskrbe s plinom, 
določenih s to uredbo. Ukrepi vključujejo 
oceno tveganj vsaki dve leti, tudi 
geopolitičnih tveganj, oblikovanje načrtov 
preventivnih ukrepov in načrtov za izredne 
razmere ter neprekinjeno spremljanje 
zagotavljanja oskrbe s plinom na 
nacionalni ravni. Pristojni organi 
medsebojno sodelujejo, da preprečijo 
motnje v oskrbi in omejijo njihove 
posledice, če do tega pride.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija izvaja ukrepe, določene s to 
uredbo. Ukrepi zajemajo oceno tveganj 
vsaki dve leti, nenehno spremljanje 
zanesljivosti oskrbe s plinom in 
oblikovanje načrtov preventivnih ukrepov 
in načrtov za izredne razmere na ravni 
Skupnosti.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Dolgoročni ukrepi za zagotavljanje 

zanesljivosti oskrbe
1. Komisija in države članice v skladu s to 
uredbo in členom 194 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pospešijo 
spremljanje zanesljivosti oskrbe s plinom 
iz tretjih držav in v primeru motenj v 
oskrbi predlagajo posebne nujne ukrepe. 
Komisija usklajuje sisteme za reševanje 
sporov s tretjimi državami in okrepi 
energetski dialog, med drugim tudi v 
sklopu energetske listine in energetske 
skupnosti.
2. Komisija pripravi podlago za 
mehanizem za zgodnje opozarjanje v 
sektorju plina, ki bo ustanovljen z 
dvostranskimi sporazumi med EU in 
tretjimi državami. Zagotavljal bo zgodnjo 
oceno morebitnih tveganj, povezanih z 
oskrbo z zemeljskim plinom in 
povpraševanjem po njem, pa tudi 
preprečeval izredne razmere ali 
nevarnosti za takšne razmere ter 
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zagotavljal hiter odziv nanje.
3. Komisija najkasneje leto dni po začetku 
veljave te uredbe pripravi poročilo s 
predlaganimi regulativnimi ukrepi na 
ravni Skupnosti za diverzifikacijo 
geografskih virov plina in oskrbovalnih 
poti, ki vodijo v EU. Poročilo vsebuje 
oceno o vlogi naprav za utekočinjeni 
zemeljski plin, ki bi lahko pripomogle k 
diverzifikaciji energetske oskrbe. Zajemati 
bi moralo tudi pregled zmogljivosti za 
skladiščenje plin različnih držav članic.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oblikovanje načrta preventivnih ukrepov 
in načrta za izredne razmere

Oblikovanje načrta preventivnih ukrepov 
in načrta za izredne razmere na nacionalni 
ravni in na ravni Skupnosti

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pred sprejetjem navedenih načrtov 
pristojni organi izmenjajo informacije in se 
posvetujejo med seboj in s Komisijo, da 
zagotovijo, da so načrti in ukrepi na 
ustrezni regionalni ravni medsebojno 
usklajeni. Posvetovanja pokrivajo najmanj
medsebojne povezave, čezmejne zaloge in 
skladiščenje ter fizično zmogljivost za 
transport plina v obe smeri.

2. Pred sprejetjem navedenih načrtov 
pristojni organi izmenjajo informacije in se 
posvetujejo med seboj in s Komisijo, da 
zagotovijo, da so načrti in ukrepi na 
ustrezni regionalni ravni in na ravni 
Skupnosti medsebojno usklajeni. 
Posvetovanja pokrivajo vsaj medsebojne 
povezave, čezmejne zaloge in skladiščenje 
ter fizično zmogljivost za transport plina v 
obe smeri, pa tudi sisteme medregionalne 
in čezmejne oskrbe s plinom ter temu 
namenjene skladiščne objekte, platforme 
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in opremo.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Komisija najkasneje do …* oblikuje 
načrt preventivnih ukrepov in načrt za 
izredne razmere z ukrepi, ki jih je treba 
sprejeti na ravni Skupnosti.
___________
*30. septembra 2011 ali 18 mesecev po začetku 
veljavnosti

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Preventivni akcijski načrt upošteva 
ekonomsko učinkovitost, učinke na 
delovanje notranjega trga z energijo ter
okoljske učinke.

3. Preventivni akcijski načrt upošteva 
stroškovno in ekonomsko učinkovitost, 
učinke na delovanje notranjega trga z 
energijo, okoljske učinke ter vse 
pomembne mednarodne dogodke, zlasti v 
glavnih državah dobaviteljicah in 
tranzitnih državah.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Nacionalni regulativni organi pri 
potrjevanju tarif v skladu s členom 41(8) 
Direktive […/…ES] upoštevajo stroške 
izpolnjevanja standarda N-1 in stroške 
zaradi zagotavljanja stalne fizične 
zmogljivosti za prenos plina v obe smeri. 
Če stroški nastanejo v več kot eni državi 

7. Nacionalni regulativni organi pri 
potrjevanju tarif v skladu s členom 41(8) 
Direktive […/…ES] ustrezno upoštevajo 
stroške izpolnjevanja standarda N-1 in 
stroške zaradi zagotavljanja stalne fizične 
zmogljivosti za prenos plina v obe smeri, 
in sicer pregledno in natančno, tako da 



PE430.670v02-00 12/18 AD\802174SL.doc

SL

članici, se nacionalni regulativni organi 
vseh zadevnih držav članic skupaj 
dogovorijo o porazdelitvi stroškov. 
Uporablja se člen 8(1) Uredbe (ES) 
št. …/...

bodo nastali stroški prikazani pregledno 
in natančno. Če stroški nastanejo v več kot 
eni državi članici, se nacionalni regulativni 
organi vseh zadevnih držav članic in 
agencija ACER skupaj dogovorijo o 
porazdelitvi stroškov. Uporablja se 
člen 8(1) Uredbe (ES) št. …/...

Obrazložitev
Stroški, nastali zaradi zagotavljanja varne oskrbe in izvajanja infrastrukturnih standardov, so 
obračunani v nacionalnih in čezmejnih tarifah na čim bolj pregleden in jasen način. Stroški 
morajo biti pravično razdeljeni med sisteme, ki izvajajo te ukrepe, in sisteme, ki imajo od njih 
koristi.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) ob upoštevanju vseh ustreznih 
nacionalnih in regionalnih okoliščin;

b) ob upoštevanju vseh ustreznih 
nacionalnih, regionalnih in mednarodnih
okoliščin;

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podjetja za zemeljski plin, ustrezna 
združenja, ki predstavljajo interese 
gospodinjstev in industrijskih odjemalcev, 
ter regulativni organ, če slednji ni pristojni 
organ, medsebojno sodelujejo in zagotovijo 
vse potrebne podatke za oceno tveganja.

2. Podjetja za zemeljski plin, ustrezna 
združenja, ki predstavljajo interese 
gospodinjstev in industrijskih odjemalcev, 
ter regulativni organ, če ta ni pristojni 
organ, medsebojno sodelujejo in zagotovijo 
vse potrebne podatke za oceno tveganja, 
tudi geopolitičnega.
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ocena tveganja se ponovi vsaki dve leti 
pred 30. septembrom ustreznega leta.

3. Ocena tveganja se ponovi vsaki dve leti 
pred 30. septembrom ustreznega leta. 
Ocena Skupnosti se v primeru večjega ali 
nepričakovanega tveganja pregleda.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) opisuje mehanizme za začetek 
mediacije z zadevnimi tretjimi državami;

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) stopnja izrednih razmer (izredne 
razmere): kadar pride do izjemno visokega 
povpraševanja ali do motenj v oskrbi prek 
ali iz največje infrastrukture ali vira, 
obenem pa obstaja resno tveganje, da 
standarda oskrbe zaščitenih odjemalcev ni 
več mogoče izpolnjevati zgolj s tržnimi 
mehanizmi.

(3) stopnja izrednih razmer (izredne 
razmere): kadar pride do izjemno visokega 
povpraševanja ali do motenj v oskrbi prek 
ali iz največje infrastrukture ali vira ali pa 
obstaja resno tveganje, da standarda oskrbe 
zaščitenih odjemalcev ni več mogoče 
izpolnjevati zgolj s tržnimi mehanizmi.

Predlog spremembe 21
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Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Ko pristojni organ obvesti Komisijo, 
da je bila zaradi geopolitičnih razlogov v 
državi članici razglašena stopnja 
zgodnjega opozarjanja ali ko se oznani 
nevarnost motnje v oskrbi s plinom zaradi 
geopolitičnih razlogov, po možnosti z 
mehanizmom zgodnjega opozarjanja, 
Skupnost, ki jo zastopa podpredsednica 
Komisije/visoka predstavnica Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko, 
sprejme ustrezne diplomatske ukrepe. 
Ukrepanje podpredsednice/visoke 
predstavnice ne sme vplivati na delovanje 
notranjega trga.

Obrazložitev

Ustrezni diplomatski ukrepi v povezavi s tretjimi državami, ki so dobaviteljice plina, ali 
tranzitnimi državami morajo biti sprejeti na čim zgodnejši stopnji, ko obstaja nevarnost 
motnje v oskrbi s plinom zaradi geopolitičnih razlogov. To ukrepanje ne sme vplivati na 
delovanje notranjega trga.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija v roku enega tedna preveri, če
je razglasitev izrednih razmer upravičena
in ne predstavlja prevelikega bremena za 
podjetja za zemeljski plin in za delovanje 
notranjega trga. Komisija lahko pristojni 
organ zaprosi, naj zlasti prilagodi ukrepe, 
ki predstavljajo preveliko breme za 
podjetja za zemeljski plin, ter odpravi 
razglasitev izrednih razmer, če Komisija 
meni, da ni (več) upravičena.

6. Komisija v roku treh dni preveri, ali
razglasitev izrednih razmer izpolnjuje 
merila iz drugega odstavka in ne 
predstavlja prevelikega bremena za 
podjetja za zemeljski plin in za delovanje 
notranjega trga. Komisija lahko pristojni 
organ zaprosi, naj zlasti prilagodi ukrepe, 
ki predstavljajo preveliko breme za 
podjetja za zemeljski plin, ter odpravi 
razglasitev izrednih razmer, če Komisija 
meni, da ni (več) upravičena.
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko razglasi izredne razmere 
na ravni Skupnosti na zahtevo enega
pristojnega organa ali v primeru, ko 
Skupnost izgubi več kot 10 % dnevnega 
uvoza plina iz tretjih držav po izračunu 
ENTSO-G. Izredne razmere na ravni 
Skupnosti razglasi, če več kot en pristojni 
organ razglasi izredne razmere, potem ko 
so bila opravljena preverjanja v skladu s 
členom 9(6). Izredne razmere na ravni 
Skupnosti lahko razglasi tudi za posebej 
prizadeta geografska območja, ki obsegajo 
več kot eno državo članico.

1. Komisija razglasi izredne razmere na 
ravni Skupnosti na zahtevo enega 
pristojnega organa ali v primeru, ko 
Skupnost izgubi pomemben delež
dnevnega uvoza plina iz tretjih držav po 
izračunu ENTSO-G. Izredne razmere na 
ravni Skupnosti razglasi, če več kot en 
pristojni organ razglasi izredne razmere, 
potem ko so bila opravljena preverjanja v 
skladu s členom 9(6). Izredne razmere na 
ravni Skupnosti razglasi tudi za posebej 
prizadeta geografska območja, ki obsegajo 
več kot eno državo članico.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob izrednih razmerah na ravni skupnosti
Komisija usklajuje ukrepe pristojnih 
organov. Komisija zlasti poskrbi za 
izmenjavo informacij, za doslednost in 
učinkovitost ukrepov na ravni držav članic 
in regionalni ravni glede na raven 
Skupnosti ter usklajuje ukrepe v zvezi s 
tretjimi državami. Komisija lahko skliče 
skupino za krizno upravljanje, ki jo 
sestavljajo zlasti predstavniki 
industrijskega sektorja ter države članice, 
ki jih zadeva izredno stanje.

3. Ob izrednih razmerah na ravni Skupnosti
Komisija usklajuje ukrepe pristojnih 
organov. Zlasti poskrbi za izmenjavo 
informacij, za doslednost in učinkovitost 
ukrepov na ravni držav članic in regionalni 
ravni glede na raven Skupnosti ter 
usklajuje ukrepe v zvezi s tretjimi 
državami prek visoke 
predstavnice/podpredsednice Komisije. 
Komisija lahko skliče skupino za krizno 
upravljanje, ki jo sestavljajo zlasti 
predstavniki industrijskega sektorja ter 
države članice, ki jih zadeva izredno stanje.
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija naredi seznam trajnih rezerv za 
projektno skupino za spremljanje, ki jo 
sestavljajo strokovnjaki na področju 
industrije ter predstavniki Komisije. Ta 
projektna skupina za spremljanje se lahko 
vključi po potrebi. Skupina v sodelovanju z 
državami dobaviteljicami in tranzitnimi 
državami spremlja pretok plina znotraj 
Skupnosti in zunaj nje in poroča o 
slednjem.

7. Komisija naredi seznam trajnih rezerv za 
projektno skupino za spremljanje, ki jo 
sestavljajo strokovnjaki na področju 
industrije, predstavniki Komisije ter 
uslužbenci podpredsednice 
Komisije/visoke predstavnice. Ta projektna 
skupina za spremljanje se lahko vključi po 
potrebi. Skupina v sodelovanju z državami 
dobaviteljicami in tranzitnimi državami 
spremlja pretok plina znotraj Skupnosti in 
zunaj nje in o tem poroča.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) države članice Komisiji pošljejo 
obstoječe medvladne sporazume, sklenjene 
s tretjimi državami, ki vplivajo na razvoj 
plinske infrastrukture in oskrbe s plinom; 
pred sklenitvijo novih medvladnih 
sporazumov države članice obvestijo 
Komisijo, naj oceni njihovo spoštovanje 
zakonodaje notranjega trga;

a) države članice Komisiji pošljejo 
obstoječe medvladne sporazume, sklenjene 
s tretjimi državami, ki vplivajo na razvoj 
plinske infrastrukture in oskrbe s plinom;
pred sklenitvijo novih medvladnih 
sporazumov obvestijo Komisijo, naj oceni 
njihovo spoštovanje zakonodaje notranjega 
trga, posledice za zanesljivost oskrbe z 
energijo na nacionalni ravni in na ravni 
Skupnosti, vključno z zaščito bistvene 
energetske infrastrukture, in geopolitične 
nevarnosti, ter se z njo o tem posvetujejo.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija oblikuje sistem za 
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neprekinjeno spremljanje zanesljivosti 
oskrbe s plinom in poročanje o njej, 
vključno z naslednjimi ukrepi:

(a) priprava letnih poročil o tem, ali 
podjetja iz tretjih držav, zlasti glavni 
dobavitelji, in vse njihove odvisne družbe 
spoštujejo pravila, ki urejajo notranji trg 
energetskega sektorja, predvsem kar 
zadeva preglednost in skladnost z 
zakonodajo EU o konkurenčnosti; 

(b) ocena učinka vertikalno vključenih 
energetskih podjetij iz tretjih držav na 
notranji trg in izvajanja načela 
vzajemnosti;

(c) ustrezni ukrepi za preprečevanje 
nenadzorovanih naložb tujih državnih 
podjetij v energetski sektor, še posebej v 
plinska in električna prenosna omrežja;

(d) spremljanje pogodb o zemeljskem 
plinu, sklenjenih med državami članicami 
in tretjimi državami glede skladnosti s 
pravili notranjega trga EU. Komisija 
razveljavi vse klavzule, ki delujejo kot 
klavzule o destinaciji, ker so te 
prepovedane z zakonodajo EU.
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