
AD\891414SL.doc PE478.667v03-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za zunanje zadeve

2011/0238(COD)

7. 2. 2012

MNENJE
Odbora za zunanje zadeve

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za 
izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi med državami članicami 
in tretjimi državami na področju energije
(COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

Pripravljavka mnenja: Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)



PE478.667v03-00 2/15 AD\891414SL.doc

SL

PA_Legam



AD\891414SL.doc 3/15 PE478.667v03-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska unija je močno odvisna od uvoza energije. Več kot 50 % vse potrebne energije je treba 
uvoziti, pri plinu in nafti pa je odstotek še višji. Zanesljivost oskrbe z energijo v EU je zato zelo 
občutljiva na motnje dobave energije iz držav zunaj Unije. 

Zanesljivost oskrbe z energijo je zelo pomembna tudi za strateške interese EU.  Bolj zanesljiva 
oskrba EU z energijo bi okrepila njeno strateško vlogo in manevrski prostor zunanje politike. 
Medvladni sporazumi lahko prispevajo k cilju EU, da bi bolj razpršili poti in vire oskrbe z 
energijo, predvsem pa razširili vire oskrbe na Črno morje, območje vzhodnega Sredozemlja in 
Osrednjo Azijo.

Poleg tega znaša uvoz energije 6 % skupnega uvoza EU, kar pomeni ogromne ekonomske 
stroške in tveganja za gospodarstvo EU. V interesu EU in držav članic je, da urejajo zunanje 
odnose na področju energije prek medvladnih sporazumov in pri tem še bolj okrepijo pogajalsko 
moč držav članic in svoj prostrani notranji trg prek izmenjave primerov dobre prakse med 
državami članicami in Komisijo. Zato lahko medvladni sporazumi, zlasti če so dobro usklajeni 
med državami članicami, okrepijo konkurenčnost EU. 

Z izmenjavo informacij o medvladnih sporazumih s Komisijo bi morali zagotoviti tudi, da bodo 
posamezni sporazumi z državami članicami podpirali pravo Skupnosti in da bodo skladni z njim. 
Med drugim gre za zakonodajo o notranjem trgu ter za množico obstoječih mednarodnih 
sporazumov in pobud, kot so Pogodba o ustanovitvi skupnosti za energijo, evropska sosedska 
politika, sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Rusijo ter štirje skupni prostori EU in 
Rusije, večstranski sporazumi z Osrednjo Azijo in regijo Črnega morja ter prihodnji sporazumi, 
kot je predvideni novi sporazum med EU in Rusijo, ter zlasti njegove določbe o energiji. 

Končno pa medvladni sporazumi nudijo priložnost za spodbujanje politik EU na področju 
spoštovanja človekovih pravic, demokracije, dobrega upravljanja, pravne države in socialnega 
dialoga, podnebnih sprememb, varstva okolja, energetske učinkovitosti in obnovljivih virov 
energije.  
Bolj kot bodo ti sporazumi trdni in predvidljivi, bolj uspešno bodo lahko spodbujali mir na 
sosednjih območjih.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Evropski svet je države članice pozval, 
da Komisijo od 1. januarja 2012 obveščajo 
o vseh svojih novih in obstoječih 
dvostranskih sporazumih o energiji s 
tretjimi državami. Komisija bi morala te 
informacije v ustrezni obliki dati na voljo 
vsem drugim državam članicam, pri tem pa 
upoštevati potrebo po varovanju poslovno 
občutljivih informacij.

(1) Evropski svet je države članice pozval, 
da Komisijo od 1. januarja 2012 obveščajo 
o vseh svojih novih in obstoječih 
dvostranskih sporazumih o energiji s 
tretjimi državami. Komisija bi morala te 
informacije v ustrezni obliki dati na voljo 
vsem drugim državam članicam, pri tem pa 
upoštevati potrebo po varovanju poslovno 
občutljivih informacij, pa tudi ohranitev 
strateških interesov EU.

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zakonodaja Unije od držav članic 
zahteva, da sprejmejo vse ustrezne ukrepe 
za zagotovitev izpolnjevanja obveznosti, ki 
izhajajo iz pogodb ali aktov institucij 
Unije. Zato bi morale države članice 
preprečiti ali odstraniti vsa neskladja med 
zakonodajo Unije in mednarodnimi 
sporazumi, ki jih sklepajo s tretjimi 
državami.

(2) Zakonodaja Unije od držav članic 
zahteva, da sprejmejo vse ustrezne ukrepe 
za zagotovitev izpolnjevanja obveznosti, ki 
izhajajo iz pogodb, zlasti člena 194 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, in
aktov institucij Unije. Zato bi morale 
države članice preprečiti ali odpraviti vsa 
neskladja med zakonodajo Unije in 
mednarodnimi sporazumi, ki jih sklepajo s 
tretjimi državami.

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pravilno delovanje notranjega trga za 
energijo zahteva, da se energija, uvožena v 
Unijo iz tretjih držav, v celoti ureja s 

(3) Pravilno delovanje notranjega trga za 
energijo in upoštevanje varstva 
potrošnikov zahtevata, da se energija, 
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pravili o vzpostavitvi notranjega trga za 
energijo. Notranji trg za energijo, ki ne 
deluje pravilno, povzroča občutljivost EU v 
zvezi z zanesljivostjo oskrbe z energijo.
Visoka stopnja preglednosti v zvezi s 
sporazumi med državami članicami in 
tretjimi državami na področju energije bi 
Uniji omogočila sprejetje usklajenih 
ukrepov v duhu solidarnosti, da se 
zagotovita usklajenost takšnih sporazumov 
z zakonodajo Unije in učinkovita oskrba z 
energijo.

uvožena v Unijo iz tretjih držav, v celoti 
ureja s pravili o vzpostavitvi notranjega 
trga za energijo. Notranji trg za energijo, ki 
ne deluje pravilno, postavlja EU glede 
zanesljivosti oskrbe z energijo v ranljiv 
položaj, hkrati pa zmanjšuje njen politični
vpliv na mednarodni ravni. Visoka stopnja 
preglednosti v zvezi s sporazumi med 
državami članicami in tretjimi državami na 
področju energije bi Uniji omogočila 
sprejetje usklajenih ukrepov v duhu 
solidarnosti, da se zagotovita usklajenost 
takšnih sporazumov z zakonodajo Unije in 
učinkovita oskrba z energijo.

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Novi mehanizem za izmenjavo 
informacij bi moral zajeti le medvladne 
sporazume, ki lahko vplivajo na notranji 
trg za energijo ali zanesljivost oskrbe z 
energijo, ker sta ti vprašanji dejansko 
povezani. Vsebovati bi moral zlasti vse 
medvladne sporazume, ki vplivajo na 
dobavo plina, nafte ali električne energije 
po fiksni infrastrukturi, ali na količino 
energije, uvožene v Unijo iz tretjih držav.

(4) Novi mehanizem za izmenjavo 
informacij bi moral zajeti le medvladne 
sporazume, ki vplivajo na notranji trg za 
energijo ali na zanesljivost oskrbe z 
energijo, ker sta ti vprašanji dejansko 
povezani. Vsebovati bi moral zlasti vse 
medvladne sporazume, ki vplivajo na 
dobavo plina, nafte ali električne energije 
po fiksni infrastrukturi, ali na količino 
energije, uvožene v Unijo iz tretjih držav.

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice morajo Komisijo 
obvestiti že o nameravanem začetku 
pogajanj o novih medvladnih sporazumih
ali spremembah obstoječih medvladnih 
sporazumov. Komisija mora biti redno 
obveščena o pogajanjih, ki potekajo.

(9) Države članice bi morale Komisijo 
obvestiti o začetku pogajanj o novem 
medvladnem sporazumu ali spremembah 
obstoječih medvladnih sporazumov.
Komisija bi morala biti redno obveščena o 
pogajanjih, ki potekajo. Na zahtevo 
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Komisija mora imeti pravico, da na
pogajanjih sodeluje kot opazovalka.
Države članice lahko Komisijo zaprosijo 
tudi za pomoč pri pogajanjih s tretjimi 
državami.

Komisije ali zadevne države članice lahko
Komisija sodeluje pri pogajanjih kot 
opazovalka. Države članice lahko Komisijo 
zaprosijo tudi za pomoč pri pogajanjih s 
tretjimi državami, ne da bi ogrozile lastne 
možnosti za pogajanja o vsebini 
sporazumov.

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Komisija mora vse prejete informacije 
dati na voljo vsem drugim državam 
članicam v elektronski obliki. Komisija 
mora spoštovati zahteve držav članic v 
zvezi z obravnavanjem predloženih 
informacij, zlasti poslovnih informacij, kot 
zaupnih. Zahteve glede zaupnosti ne smejo
omejevati dostopa Komisije do zaupnih 
informacij, ker mora imeti Komisija na 
voljo celovite informacije za lastno 
presojo. Zahteve glede zaupnosti ne 
vplivajo na pravico dostopa do 
dokumentov, ki jo določa Uredba (ES) št. 
1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do 
dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta 
in Komisije.

(12) Komisija bi morala vse prejete 
informacije, ki niso zaupne narave, dati na 
voljo vsem drugim državam članicam v 
elektronski obliki. Komisija bi morala
spoštovati zahteve držav članic, da 
predložene informacije, zlasti poslovne 
narave, obravnavajo zaupno. Zahteve za 
zaupno obravnavo ne bi smele omejevati 
dostopa Komisije do zaupnih informacij, 
ker mora imeti Komisija na voljo celovite 
informacije za lastno presojo. Komisija 
zagotavlja uporabo klavzule o zaupnosti 
in jamči za njene pravne posledice.
Zahteve glede zaupnosti ne vplivajo na 
pravico dostopa do dokumentov, ki jo 
določa Uredba (ES) št. 1049/2001 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. 
maja 2001 o dostopu javnosti do 
dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta 
in Komisije.

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Stalna izmenjava informacij o 
medvladnih sporazumih na ravni Unije bi 
morala omogočiti razvoj najboljših praks. 

(13) Stalna izmenjava informacij o 
medvladnih sporazumih na ravni Unije bi 
morala omogočiti razvoj dobrih praks. Na 
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Na podlagi teh najboljših praks bi morala 
Komisija predlagati standardne klavzule za 
uporabo v medvladnih sporazumih med 
državami članicami in tretjimi državami. 
Uporaba teh nezavezujočih standardnih 
klavzul bi morala izključiti neskladnost 
medvladnih sporazumov z zakonodajo 
Unije.

podlagi teh dobrih praks bi morala 
Komisija v sodelovanju z Evropsko službo 
za zunanje delovanje, ko gre za zunanjo 
politiko Unije, predlagati standardne 
klavzule za uporabo v medvladnih 
sporazumih med državami članicami in 
tretjimi državami. Uporaba teh 
nezavezujočih standardnih klavzul bi 
morala izključiti neskladnost medvladnih 
sporazumov z zakonodajo Unije ali 
mednarodnimi sporazumi, ki jih je 
sklenila Unija. Komisija bi morala 
predlagati tudi nezavezujoče standardne 
klavzule glede načel in politik Unije, kot 
so spoštovanje človekovih pravic, 
demokracije, dobro upravljanje, pravna 
država in socialni dialog, vključno z 
družbeno odgovornostjo gospodarskih 
družb, podnebne spremembe, varstvo 
okolja, energetska učinkovitost, obnovljivi 
viri energije in cilji EU glede biogoriv.

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Izboljšano vzajemno poznavanje 
obstoječih in novih medvladnih 
sporazumov bi moralo omogočiti boljše 
usklajevanje energetskih zadev med 
državami članicami ter med njimi in 
Komisijo. Izboljšano usklajevanje bi 
moralo državam članicam omogočiti 
koriščenje vseh prednosti političnega in 
gospodarskega pomena Unije.  

(14) Boljše medsebojno poznavanje 
obstoječih in novih medvladnih 
sporazumov bi moralo omogočiti boljše 
usklajevanje energetskih zadev med 
državami članicami ter med njimi in 
Komisijo. Izboljšano usklajevanje bi 
moralo državam članicam omogočiti 
koriščenje vseh prednosti političnega in 
gospodarskega pomena Unije, omogočiti 
Komisiji in državam članicam popolno 
usklajevanje njihovih prizadevanj glede 
uvoza energije v EU, vključno z 
obnovljivimi viri energije, ter okrepiti 
strateško vlogo Unije ter zmogljivosti 
njene zunanje politike.
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Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Član Komisije, pristojen za energijo, 
ter visoka predstavnica Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko v sodelovanju 
z Evropsko službo za zunanje delovanje 
dejavno ukrepata v skladu s tem sklepom, 
o njem seznanjata tretje države članice ter 
vsako leto Evropskemu parlamentu, Svetu 
in Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru predložita poročilo o izvajanju 
tega sklepa.

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta sklep določa mehanizem za 
izmenjavo informacij med državami 
članicami in Komisijo v zvezi z 
medvladnimi sporazumi.

1. Ta sklep določa mehanizem za 
izmenjavo informacij med državami 
članicami in Komisijo v zvezi z 
medvladnimi sporazumi na področju 
energije v skladu s členom 2.

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „medvladni sporazumi“ pomeni pravno 
zavezujoče sporazume med državami 
članicami in tretjimi državami, ki lahko
vplivajo na delovanje notranjega trga za 
energijo ali zanesljivost oskrbe z energijo v 
Uniji;

(1) „medvladni sporazumi“ pomeni pravno 
zavezujoče sporazume med državami 
članicami in tretjimi državami, ki vplivajo 
na delovanje notranjega trga za energijo ali
na zanesljivost oskrbe z energijo v Uniji;



AD\891414SL.doc 9/15 PE478.667v03-00

SL

Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice najpozneje tri mesece po 
začetku veljavnosti tega sklepa Komisiji v 
celoti predložijo vse obstoječe medvladne 
sporazume in medvladne sporazume v 
začasni uporabi, ki so jih sklenile s tretjimi 
državami, skupaj z njihovimi prilogami in
drugimi besedili, na katera se izrecno 
sklicujejo, ter vsemi spremembami 
sporazumov. Komisija vsem drugim 
državam članicam omogoči dostop do 
prejetih dokumentov v elektronski obliki.
Šteje se, da so obstoječi medvladni 
sporazumi ali medvladni sporazumi v 
začasni uporabi, ki so bili na datum začetka 
veljavnosti tega sklepa že predloženi 
Komisiji v skladu z Uredbo (EU) št. 
994/2010 in izpolnjujejo zahteve iz tega 
odstavka, predloženi za namene tega 
sklepa.

1. Države članice Komisiji najpozneje tri 
mesece po začetku veljavnosti tega sklepa 
predložijo vse medvladne sporazume, ki so 
jih sklenile s tretjimi državami, skupaj z 
njihovimi prilogami in vsemi 
spremembami teh sporazumov, ter druga 
besedila, na katera se izrecno sklicujejo, če 
ta druga besedila vsebujejo elemente, ki 
operativno vplivajo na delovanje 
notranjega energetskega trga ali 
zanesljivost oskrbe z energijo. Komisija 
vsem drugim državam članicam omogoči 
dostop do prejetih dokumentov, razen 
zaupnih delov, v elektronski obliki. V roku 
12 mesecev po prejemu zadevnih 
medvladnih sporazumov Komisija v 
sodelovanju z Evropsko službo za zunanje 
delovanje oceni posredovane sporazume 
ter obvesti zadevne države članice o 
možnih neskladjih v sporazumih z 
zakonodajo Unije in mednarodnimi 
sporazumi Unije. Šteje se, da so obstoječi 
medvladni sporazumi ali medvladni 
sporazumi v začasni uporabi, ki so bili na 
datum začetka veljavnosti tega sklepa že 
predloženi Komisiji v skladu z Uredbo
(EU) št. 994/2010 in izpolnjujejo zahteve 
iz tega odstavka, predloženi za namene 
tega sklepa.

Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar namerava država članica začeti
pogajanja s tretjo državo za spremembo 
obstoječega medvladnega sporazuma ali 

2. Kadar začne država članica pogajanja s 
tretjo državo za spremembo obstoječega 
medvladnega sporazuma ali sklenitev 
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sklenitev novega medvladnega sporazuma, 
Komisijo čim prej pred predvidenim 
začetkom pogajanj pisno obvesti o svoji 
nameri. Informacije, predložene Komisiji, 
vsebujejo ustrezno dokumentacijo, 
navedbo določb, ki se bodo obravnavale 
pri pogajanjih, cilje pogajanj in druge 
ustrezne informacije. V primeru sprememb 
obstoječega sporazuma so v informacijah, 
predloženih Komisiji, označene določbe, o 
katerih se je treba ponovno pogajati.
Komisija vsem državam članicam zagotovi 
dostop do prejetih informacij v elektronski 
obliki. Zadevna država članica redno 
obvešča Komisijo o pogajanjih, ki 
potekajo. Na zahtevo Komisije ali zadevne 
države članice lahko Komisija sodeluje pri 
pogajanjih kot opazovalka.

novega medvladnega sporazuma, Komisijo 
pisno obvesti o ciljih pogajanj, določbah,
ki se bodo obravnavale pri pogajanjih, in ji 
zagotovi tudi druge ustrezne informacije. V 
primeru sprememb obstoječega sporazuma 
so v informacijah, predloženih Komisiji, 
označene določbe, o katerih se je treba 
ponovno pogajati. Zadevna država članica 
redno obvešča Komisijo o pogajanjih, ki 
potekajo. Na zahtevo Komisije ali zadevne 
države članice lahko Komisija sodeluje pri 
pogajanjih kot opazovalka.

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Po ratifikaciji medvladnega sporazuma 
ali spremembe medvladnega sporazuma 
zadevna država članica predloži sporazum 
ali spremembo sporazuma, vključno z 
njegovimi prilogami in drugimi besedili, na 
katera se ti sporazumi ali spremembe
izrecno sklicujejo, Komisiji, ki vsem 
drugim državam članicam zagotovi dostop 
do prejetih dokumentov, razen zaupnih 
delov, opredeljenih v skladu s členom 7, v 
elektronski obliki.

3. Po ratifikaciji medvladnega sporazuma 
ali spremembe medvladnega sporazuma
zadevna država članica Komisiji predloži 
sporazum ali spremembo sporazuma, 
vključno z njegovimi prilogami in drugimi 
besedili, na katera se ti sporazumi ali 
spremembe izrecno sklicujejo, če ta druga 
besedila vsebujejo elemente, ki operativno 
vplivajo na delovanje notranjega 
energetskega trga ali zanesljivost oskrbe z 
energijo. Države članice dajo na voljo 
povzetke zagotovljenih informacij. 
Komisija v skladu z navodili zadevne 
države članice vsem drugim državam 
članicam zagotovi dostop do prejetih 
dokumentov v elektronski obliki, razen do 
zaupnih delov, opredeljenih v skladu s 
členom 7.
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Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko na lastno pobudo 
najpozneje v štirih tednih od prejema 
obvestila o zaključenih pogajanjih ali na 
zahtevo države članice, ki je s pogajanji 
dosegla medvladni sporazum, pred 
podpisom sporazuma oceni združljivost 
dogovorjenega sporazuma z zakonodajo 
Unije. Če Komisija ali zadevna država 
članica zaprosi za takšno predhodno 
oceno združljivosti dogovorjenega
medvladnega sporazuma z zakonodajo 
Unije, je treba dogovorjeni, vendar še 
nepodpisani osnutek medvladnega 
sporazuma predložiti v pregled Komisiji.
Zadevna država članica se vzdrži podpisa 
sporazuma v obdobju štirih mesecev po 
predložitvi osnutka medvladnega 
sporazuma. V dogovoru z zadevno državo 
članico se lahko obdobje pregledovanja 
podaljša. Če je bilo preverjanje 
združljivosti zahtevano in Komisija v 
obdobju preučevanja ni predložila svojega 
mnenja, se šteje, da ni nasprotovala.

1. Zadevna država članica čim prej, 
najpozneje pa štiri tedne po zaključenih 
pogajanjih, obvesti Komisijo, da so se 
pogajanja zaključila, in ji predloži v 
pregled dogovorjen, vendar še nepodpisan 
osnutek medvladnega sporazuma, skupaj 
z njegovimi prilogami in drugimi besedili, 
na katera se izrecno sklicuje. Komisija 
obvesti državo članico v dveh mesecih po 
tem, ko je bila obveščena o zaključku 
pogajanj, o dvomih glede združljivosti 
dogovorjenega sporazuma ter njegovih 
prilog in drugih besedil, na katera se 
izrecno sklicuje, z zakonodajo Unije, zlasti 
s konkurenčnim pravom Unije in 
zakonodajo o notranjem energetskem trgu 
ali mednarodnimi sporazumi Unije.
Zadevna država članica se vzdrži podpisa 
sporazuma v obdobju dveh mesecev po 
predložitvi medvladnega sporazuma. Če
Komisija v tem obdobju ne odgovori, se 
šteje, da ni nasprotovala. Država članica 
preloži podpis medvladnega sporazuma še 
za dva meseca, če prejme odgovor 
Komisije, da dogovorjeni, vendar še 
nepodpisani sporazum ni združljiv z 
zakonodajo Unije ali mednarodnimi 
sporazumi Unije. Komisija v dveh mesecih 
poda pravno mnenje.
2. Če je v pravnem mnenju ugotovljeno, da 
dogovorjeni sporazum ni združljiv z 
zakonodajo Unije ali mednarodnimi 
sporazumi Unije, Komisija to neskladnost 
navede in oblikuje priporočila za njeno 
odpravo.
3. Države članice priporočila Komisije 
ustrezno upoštevajo in se po potrebi o 
sporazumu ponovno pogajajo. Če 
priporočila niso upoštevana in še vedno 
obstajajo resni dvomi o združljivosti 
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medvladnega sporazuma z zakonodajo 
Unije ali mednarodnimi sporazumi Unije, 
Komisija razmisli o korektivnih ukrepih za 
ureditev stanja.

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pregledovanja dogajanja v zvezi z 
medvladnimi sporazumi;

(a) pregledovanja dogajanja v zvezi z 
medvladnimi sporazumi in zagotavljanja 
doslednosti in skladnosti v zunanjih 
odnosih Unije na področju energije z 
najpomembnejšimi državami 
proizvajalkami, tranzitnimi državami in 
državami potrošnicami;

Predlog spremembe 17

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opredeljevanja skupnih problemov v 
zvezi z medvladnimi sporazumi in 
preučevanja ustreznih ukrepov za 
obravnavanje teh problemov;

(b) opredeljevanja skupnih problemov v 
zvezi z medvladnimi sporazumi in 
preučevanja ustreznih ukrepov za 
obravnavanje teh problemov ter 
predlaganja morebitnih rešitev za države 
članice;

Predlog spremembe 18

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) okrepitve splošne strateške vloge EU 
prek močnega, učinkovitega in 
usklajenega pristopa do držav dobaviteljic 
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energije.

Predlog spremembe 19

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) razvijanja standardnih klavzul na 
podlagi najboljše prakse, katerih uporaba 
bo zagotovila popolno skladnost prihodnjih 
medvladnih sporazumov z energetsko 
zakonodajo Unije.

(c) razvijanja nezavezujočih standardnih 
klavzul na podlagi dobre prakse, katerih 
uporaba bo zagotovila popolno skladnost 
prihodnjih medvladnih sporazumov z 
energetsko zakonodajo Unije.

Predlog spremembe 20

Predlog sklepa
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri predložitvi informacij Komisiji v 
skladu s členom 3 lahko države članice 
navedejo, ali je treba kateri koli del 
informacij, zlasti poslovnih informacij, 
obravnavati kot zaupen in ali se lahko 
predložene informacije posredujejo drugim 
državam članicam. Komisija mora te 
navedbe upoštevati. Zahteve glede 
zaupnosti ne omejujejo dostopa Komisije 
do zaupnih informacij.

Pri predložitvi informacij Komisiji v 
skladu s členom 3 lahko države članice 
navedejo, ali je treba kateri koli del 
informacij, zlasti poslovnih informacij, 
obravnavati kot zaupen in ali se lahko 
predložene informacije posredujejo drugim 
državam članicam. Komisija mora te 
navedbe upoštevati. Zahteve glede 
zaupnosti ne omejujejo dostopa Komisije 
do zaupnih informacij. Komisija zagotovi, 
da je dostop do zaupnih informacij strogo 
omejen na osebje Komisije, za katerega je 
nujno potrebno, da so mu informacije na 
voljo za namene iz členov 4, 5 in 6.
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Predlog spremembe 21

Predlog sklepa
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pregled Poročanje in pregled

1. Štiri leta po začetku veljavnosti tega 
sklepa Komisija predloži Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Evropskemu
ekonomsko-socialnemu odboru poročilo o 
uporabi sklepa.

1. Komisija vsako leto predstavi poročilo o 
uporabi te direktive Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Ekonomsko-
socialnemu odboru. Poročilo zajema 
informacije, prejete v skladu s členom 3.

2. Poročilo predvsem oceni, ali ta sklep 
zagotavlja zadosten okvir za zagotavljanje 
popolne skladnosti medvladnih 
sporazumov z zakonodajo Unije in visoko 
stopnjo usklajenosti med državami 
članicami na področju medvladnih 
sporazumov.

2. Komisija v štirih letih po začetku 
veljavnosti tega sklepa zagotovi 
Evropskemu parlamentu obsežno 
ocenjevalno poročilo. V tem ocenjevalnem 
poročilu predvsem oceni, ali ta sklep 
zagotavlja zadosten okvir za zagotavljanje 
popolne skladnosti medvladnih 
sporazumov z zakonodajo Unije in visoko 
stopnjo usklajenosti med državami 
članicami na področju medvladnih 
sporazumov.
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