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Predlog spremembe 23
Thomas Ulmer 

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 95
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti člena 122
Pogodbe,

Or. de

Obrazložitev

Glavni cilj predloga je zagotoviti oskrbo s plinom v kriznih razmerah. Za tovrstne težave pri 
oskrbi z določenim blagom je najprimernejša podlaga prvi odstavek člena 100 Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske skupnosti. Načrtovane spremembe v primerjavi z obstoječo direktivo ne 
zahtevajo spremembe pravne podlage.

Predlog spremembe 24
Thomas Ulmer 

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Odpoved največje in edine 
infrastrukture ali vira oskrbe s plinom, 
tako imenovano načelo N-1, je realna 
možnost. Če odpoved take infrastrukture 
ali vira oskrbe vzamemo za referenco pri 
tem, kaj bi morale biti države članice 
sposobne nadomestiti, je to dobra začetna 
točka za zagotavljanje njihove zanesljivosti 
oskrbe s plinom.

(8) Odpoved največje in edine 
infrastrukture, tako imenovano načelo N-1, 
je realna možnost. Če odpoved take 
infrastrukture vzamemo za referenco pri 
tem, kaj bi morale biti države članice 
sposobne nadomestiti, je to dobra začetna 
točka za zagotavljanje njihove zanesljivosti 
oskrbe s plinom.

Or. de

Obrazložitev

Plinska kriza v začetku leta 2009 je pokazala, da lahko podjetja v primeru izpada enega vira 
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oskrbe s plinom zagotovijo oskrbo.

Predlog spremembe 25
Thomas Ulmer 

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Izrazito je treba spodbujati naložbe v 
nove plinske infrastrukture. Te morajo 
povečati zanesljivost oskrbe s plinom in 
hkrati zagotoviti pravilno delovanje 
notranjega trga z zemeljskim plinom.
Kadar je narava naložbe v infrastrukturo 
čezmejna, se morata Agencija za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
(Agency for the Cooperation of Energy 
Regulators, ACER), ustanovljena z Uredbo 
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 
.../…, in Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnih omrežij za plin (European 
Network of Transmission System 
Operators for Gas, ENTSO-G) intenzivno 
vključiti, da se bolje upoštevajo čezmejni 
dejavniki.

(10) Izrazito je treba spodbujati naložbe v 
nove plinske infrastrukture. Te morajo 
povečati zanesljivost oskrbe s plinom in 
hkrati zagotoviti pravilno delovanje 
notranjega trga z zemeljskim plinom.  
Podjetja so tista, ki bi morala v prvi vrsti 
vlagati, v skladu z ekonomskimi 
spodbudami. Kadar je narava naložbe v 
infrastrukturo čezmejna, se morata 
Agencija za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (Agency for the Cooperation 
of Energy Regulators, ACER), 
ustanovljena z Uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. .../…, in 
Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih 
omrežij za plin (European Network of 
Transmission System Operators for Gas, 
ENTSO-G) intenzivno vključiti, da se bolje 
upoštevajo čezmejni dejavniki.

Or. de

Obrazložitev

Evropska regulativna praksa bi morala podjetja spodbujati k novim naložbam.

Predlog spremembe 26
Justas Vincas Paleckis 

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Državam članicam so na voljo 
različna sredstva Skupnosti za financiranje 

(11) Državam članicam so na voljo 
različna sredstva Skupnosti za financiranje 
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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 .

potrebnih naložb v domačo proizvodnjo, 
infrastrukture in ukrepe energetske 
učinkovitosti, 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 . Financiranje Skupnosti je 
posebej pomembno za izboljšanje 
medsebojne povezljivosti regij in držav 
članic, ki veljajo za energetske otoke.

Or. en

Predlog spremembe 27
Justas Vincas Paleckis 

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Natančna opredelitev vlog in 
odgovornosti podjetij plinskega 
gospodarstva in pristojnih organov je zato 
bistvenega pomena pri ohranjanju dobro 
delujočega notranjega trga, zlasti v primeru 
motenj v oskrbi in v kriznih situacijah.

(15) Natančna opredelitev vlog in 
odgovornosti podjetij plinskega 
gospodarstva, pristojnih organov in 
Komisije je zato bistvenega pomena pri 
ohranjanju dobro delujočega notranjega 
trga, zlasti v primeru motenj v oskrbi in v 
kriznih situacijah.

Or. en

Predlog spremembe 28
Thomas Ulmer 

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Za dobro delovanje trga je bistvenega (17) Za dobro delovanje trga je bistvenega 
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pomena, da podjetja plinskega 
gospodarstva pravočasno izvedejo naložbe 
v domačo proizvodnjo in infrastrukture, 
kot so medsebojne povezave, oprema, ki 
omogoča dvosmerni pretok po plinovodih, 
skladiščenje in obrati za UZP za ponovno 
uplinjanje, pri čemer je treba upoštevati 
možne motnje v oskrbi, do kakršne je 
prišlo januarja 2009.

pomena, da podjetja plinskega 
gospodarstva pravočasno izvedejo naložbe 
v domačo proizvodnjo in infrastrukture, 
kot so medsebojne povezave ali oprema, ki 
omogoča dvosmerni pretok po plinovodih, 
pri čemer je treba upoštevati možne motnje 
v oskrbi, do kakršne je prišlo januarja 
2009.

Or. de

Obrazložitev

Naložb v infrastrukturo, razen dvosmernega pretoka, ne bi smeli opredeliti. To bi neprimerno 
in nesorazmerno obremenilo nove ponudnike in mala podjetja.

Predlog spremembe 29
Justas Vincas Paleckis 

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Da se zagotovi najvišja stopnja 
pripravljenosti v primeru motenj v oskrbi, 
morajo podjetja plinskega gospodarstva 
skupaj s pristojnimi organi oblikovati 
načrte za izredne razmere. Takšni načrti 
morajo biti medsebojno usklajeni. Vsebina 
mora upoštevati najboljše prakse že 
obstoječih načrtov ter mora jasno določiti 
vloge in odgovornosti vseh zadevnih 
podjetij plinskega gospodarstva in 
pristojnih organov. Kjer je možno in 
potrebno, je treba na regionalni ravni 
oblikovati skupne načrte za izredne 
razmere. 

(22) Da se zagotovi najvišja stopnja 
pripravljenosti v primeru motenj v oskrbi, 
morajo podjetja plinskega gospodarstva 
skupaj s pristojnimi organi oblikovati 
načrte za izredne razmere. Takšni načrti 
morajo biti medsebojno usklajeni na 
nacionalni in regionalni ravni ter na 
ravni Skupnosti. Vsebina mora upoštevati 
najboljše prakse že obstoječih načrtov ter 
mora jasno določiti vloge in odgovornosti 
vseh zadevnih podjetij plinskega 
gospodarstva in pristojnih organov. Kjer je 
možno in potrebno, je treba na regionalni 
ravni oblikovati skupne načrte za izredne 
razmere. 

Or. en
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Predlog spremembe 30
Thomas Ulmer

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 
regionalni ravni.

(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 ali povečanim izvozom plina.
Solidarnostni ukrepi so zlasti primerni med 
državami članicami, za katere Komisija 
priporoča vzpostavitev skupnih načrtov 
preventivnih ukrepov ali načrtov za izredne 
razmere na regionalni ravni. Treba je 
spodbujati poslovne dogovore med 
podjetji, ki bodo temeljili na pripravi 
skupnih preventivnih načrtov in načrtov 
za izredne razmere.

Or. de

Obrazložitev

Ne sme biti nobenih zavezujočih predpisov glede možnih solidarnostnih ukrepov oziroma 
mehanizmov kompenzacij.

Predlog spremembe 31
Bogusław Sonik 

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 

(23) Da se okrepi solidarnost med 
državami članicami v primeru izrednih 
razmer na ravni Skupnosti in zlasti v 
podporo državam članicam z manj 
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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 
regionalni ravni.

ugodnimi geografskimi in geološkimi 
pogoji, morajo države članice razviti 
posebne solidarnostne ukrepe, kot so 
določeni v členu 194(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, 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 
regionalni ravni.

Or. en

Obrazložitev

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe in v okviru te prilagoditve se je pravna podlaga 
predloga o zanesljivosti oskrbe s plinom (KOM(2009)0363) spremenila iz starega člena 95 
(približevanje zakonodaje) v novi člen 194(2) (energija). 

Predlog spremembe 32
Justas Vincas Paleckis

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 
regionalni ravni.

(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, npr. državam članicam, ki so 
energetski otoki, 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 regionalni 
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ravni.

Or. en

Predlog spremembe 33
Justas Vincas Paleckis 

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Ker države članice same ne morejo 
doseči ciljev ukrepa za zagotavljanje 
zanesljivosti oskrbe s plinom v Skupnosti 
in jih zaradi obsega ali učinkov ukrepov 
laže doseže Skupnost, lahko Skupnost 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu 
z načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta uredba ne presega tistega, kar je 
potrebno za dosego navedenih ciljev.

(32) Ker države članice same ne morejo 
doseči ciljev ukrepa za zagotavljanje 
zanesljivosti oskrbe s plinom v Skupnosti 
in so ti zaradi obsega ali učinkov ukrepov 
laže doseženi na ravni regije ali Skupnosti, 
lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. 
V skladu z načelom sorazmernosti iz 
navedenega člena ta uredba ne presega 
tistega, kar je potrebno za dosego 
navedenih ciljev.

Or. en

Predlog spremembe 34
Thomas Ulmer 

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „zaščiteni odjemalci“ pomenijo 
odjemalce, ki so že priključeni na 
distribucijsko omrežje za plin in lahko, če 
tako odloči zadevna država članica, 
vključujejo tudi mala in srednje velika 
podjetja, šole in bolnišnice, pod pogojem, 
da so že priključeni na distribucijsko 
omrežje za plin;

(1) „zaščiteni odjemalci“ pomenijo 
gospodinjstva, ki so že priključena na 
distribucijsko omrežje za plin.

Or. de
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Obrazložitev

Pojem „zaščiteni odjemalec“ vključuje v glavnem gospodinjstva v smislu nemškega zakona o 
gospodarjenju z energijo (Energiewirtschaftsgesetz) in po možnosti šole in bolnice. Pri 
razširitvi kroga z državo članico (kot je možno v tej neobvezni določbi) je treba paziti, da se 
to ne zgodi na račun tretjih oseb. V tem primeru bi bil potreben kontrolni mehanizem, na 
primer z vključitvijo koordinacijske skupine za plin. Poleg tega neobvezna določba govori v 
prid direktive in ne uredbe, saj bi takšna ureditev državam članicam omogočala širok 
manevrski prostor.

Predlog spremembe 35
Justas Vincas Paleckis 

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „zaščiteni odjemalci“ pomenijo 
odjemalce, ki so že priključeni na 
distribucijsko omrežje za plin in lahko, če 
tako odloči zadevna država članica, 
vključujejo tudi mala in srednje velika 
podjetja, šole in bolnišnice, pod pogojem, 
da so že priključeni na distribucijsko 
omrežje za plin;

(1) „zaščiteni odjemalci“ pomenijo 
odjemalce, ki so že priključeni na 
distribucijsko omrežje za plin in lahko, če 
tako odloči zadevna država članica, 
vključujejo tudi mala in srednje velika 
podjetja, šole, bolnišnice in druge 
ustanove, ki nudijo javne storitve na 
področju zdravstva, sociale in 
izobraževanja, pod pogojem, da so že 
priključeni na distribucijsko omrežje za 
plin;

Or. en

Predlog spremembe 36
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s 
plinom je naloga podjetij plinskega 
gospodarstva, pristojnih organov njihovih 
držav članic, industrijskih odjemalcev plina 
in Komisije, in sicer glede na področja 
odgovornosti. Med njimi mora biti visoka 

1. Zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s 
plinom je naloga podjetij plinskega 
gospodarstva, pristojnih organov njihovih 
držav članic, industrijskih odjemalcev plina 
in Komisije, in sicer glede na področja 
odgovornosti. Med njimi mora biti visoka 
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stopnja sodelovanja. stopnja sodelovanja. V primeru večje 
motnje v oskrbi s plinom ta uredba 
predvideva mehanizem, ki temelji na 
pristopu v treh korakih. V prvem koraku 
pride do izraza odziv posameznih podjetij 
oziroma skupin podjetij na prekinitev 
oskrbe. Če to ne zadostuje, bi morale 
države članice sprejeti ukrepe za odpravo 
motenj v oskrbi. Na ravni Skupnosti se 
sprejmejo ustrezni ukrepi, le če ukrepi na 
prvi in drugi stopnji niso uspešni.
Čezmejne regionalne rešitve se morajo 
obravnavati prednostno.

Or. de

Obrazložitev

Zaporedje posameznih akterjev je treba na tem mestu bolj poudariti. V ureditev, v kateri so 
naštete vloge in pristojnosti posameznih udeležencev, je treba vključiti tudi tristopenjski 
mehanizem skupnosti. (Glej uvodno izjavo (18) dosedanje Direktive 2004/67.)

Predlog spremembe 37
Thomas Ulmer 

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija na ravni Skupnosti s pomočjo 
koordinacijske skupine za plin usklajuje 
delo pristojnih organov, zlasti v primeru 
izrednih razmer na ravni Skupnosti.

4. Koordinacijska skupina za plin vodi 
sodelovanje na ravni Skupnosti v skladu s 
členom 11, zlasti v primeru izrednih 
razmer na ravni Skupnosti. V primeru 
izrednih razmer na ravni Skupnosti 
koordinacijska skupina za plin skliče 
skupino za krizno upravljanje v skladu s 
členom 10(3). Udeležence imenujejo 
prizadete države članice.

Or. de

Obrazložitev

Zadnja plinska kriza je pokazala, da lahko predstavniki panoge zemeljskega plina prispevajo 
k hitri in učinkoviti odpravi motenj v oskrbi. Zato mora obstajati zanesljiva organizacijska 
struktura, ki jo je mogoče uporabiti v kriznih razmerah.
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Predlog spremembe 38
Justas Vincas Paleckis 

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Najpozneje [31. marca 2011; 12 
mesecev po začetku veljavnosti] pristojni 
organ po posvetovanju s podjetji plinskega 
gospodarstva, ustreznimi združenji, ki 
predstavljajo interese gospodinjstev in
industrijskih odjemalcev, ter regulativnim 
organom, če slednji ni pristojni organ, 
oblikuje:

1. Najpozneje [31. marca 2011; 12 
mesecev po začetku veljavnosti] pristojni 
organ po posvetovanju s podjetji plinskega 
gospodarstva, ustreznimi združenji, ki 
predstavljajo interese gospodinjstev,
industrijskih odjemalcev in drugih 
zainteresiranih strani, ter regulativnim 
organom, če slednji ni pristojni organ, 
oblikuje:

Or. en

Predlog spremembe 39
Thomas Ulmer 

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, 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.
Pri tem je treba zagotoviti zaupnost 
gospodarsko občutljivih podatkov.

Or. de

Obrazložitev

Obveznosti obveščanja se nanašajo na zaupne podatke o podjetju. Zato je treba, kadarkoli je 
to mogoče, podatke posredovati v združeni obliki, da se zavarujejo poslovne skrivnosti.



AM\798998SL.doc 13/26 PE430.952v01-00

SL

Predlog spremembe 40
Justas Vincas Paleckis 

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 medsebojno 
usklajeni. Posvetovanja pokrivajo najmanj 
medsebojne povezave, čezmejne zaloge in 
skladiščenje ter fizično zmogljivost za 
transport plina v obe smeri, pa tudi 
pogodbene omejitve za zagotavljanje 
čezmejne oskrbe. 

Or. en

Predlog spremembe 41
Thomas Ulmer 

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Med postopkom iz odstavka 2 lahko 
Komisija poda priporočilo, na kateri 
regionalni ravni se opravijo izmenjava 
informacij in posvetovanja. Komisija lahko 
po posvetovanju z Evropskim omrežjem 
upravljavcev prenosnih omrežij za plin 
(ENTSO-G) in Agencijo za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER) priporoči 
tudi oblikovanje skupnega načrta na 
regionalni ravni. 

3. Med postopkom iz odstavka 2 lahko 
koordinacijska skupina za plin poda 
priporočilo, na kateri regionalni ravni se 
opravijo izmenjava informacij in 
posvetovanja. Koordinacijska skupina za 
plin lahko po posvetovanju z Evropskim 
omrežjem upravljavcev prenosnih omrežij 
za plin (ENTSO-G) in Agencijo za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
(ACER) priporoči tudi oblikovanje 
skupnega načrta na regionalni ravni.

Or. de

Obrazložitev

Zadnja plinska kriza je pokazala, da lahko predstavniki panoge zemeljskega plina prispevajo 
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k hitri in učinkoviti odpravi motenj v oskrbi. Zato mora obstajati zanesljiva organizacijska 
struktura, ki jo je mogoče uporabiti v kriznih razmerah.

Predlog spremembe 42
Justas Vincas Paleckis 

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Med postopkom iz odstavka 2 lahko 
Komisija poda priporočilo, na kateri 
regionalni ravni se opravijo izmenjava 
informacij in posvetovanja. Komisija lahko 
po posvetovanju z Evropskim omrežjem 
upravljavcev prenosnih omrežij za plin 
(ENTSO-G) in Agencijo za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER) priporoči 
tudi oblikovanje skupnega načrta na 
regionalni ravni. 

3. Med postopkom iz odstavka 2 lahko 
Komisija poda priporočilo, na kateri 
regionalni ravni se opravijo izmenjava 
informacij in posvetovanja. Komisija lahko 
po potrebi po posvetovanju z Evropskim 
omrežjem upravljavcev prenosnih omrežij 
za plin (ENTSO-G) in Agencijo za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
(ACER) priporoči ali zahteva tudi 
oblikovanje skupnega načrta na regionalni 
ravni.

Or. en

Predlog spremembe 43
Thomas Ulmer 

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pristojni organ svoje načrte, skupaj s 
spremenjenimi različicami iz odstavka 6, 
objavi in jih takoj sporoči Komisiji.

5. Pristojni organ svoje načrte, skupaj s 
spremenjenimi različicami iz odstavka 6, 
objavi in jih takoj sporoči koordinacijski 
skupini za plin.

Or. de

Obrazložitev

Zadnja plinska kriza je pokazala, da lahko predstavniki panoge zemeljskega plina prispevajo 
k hitri in učinkoviti odpravi motenj v oskrbi. Zato mora obstajati zanesljiva organizacijska 
struktura, ki jo je mogoče uporabiti v kriznih razmerah.
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Predlog spremembe 44
Thomas Ulmer 

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. V šestih mesecih po sporočilu pristojnih 
organov o načrtih Komisija vse načrte 
držav članic oceni. Komisija se o načrtih 
posvetuje z ENTSO-G, ACER, 
koordinacijsko skupino za plin ter 
ostalimi zadevnimi zainteresiranimi 
stranmi. Če Komisija meni, da načrt ni 
učinkovit pri zmanjšanju tveganj, kot so 
bila ugotovljena v oceni tveganja, ali je 
neskladen s scenariji tveganj ali načrti 
ostalih držav članic oziroma ni v skladu z 
določbami te uredbe ali drugimi določbami 
prava Skupnosti, zahteva revizijo načrta.

6. Komisija v soglasju z Agencijo za 
sodelovanje energetskih regulatorjev, 
Evropskim omrežjem upravljavcev 
prenosnega omrežja (plin) in drugimi
zadevnimi akterji v šestih mesecih po 
sporočilu pristojnih organov o načrtih 
preveri vse načrte držav članic. Če 
Komisija in koordinacijska skupina za 
plin menita, da načrt ni učinkovit pri 
zmanjšanju tveganj, kot so bila ugotovljena 
v oceni tveganja, ali je neskladen s 
scenariji tveganj ali načrti ostalih držav 
članic oziroma ni v skladu z določbami te 
uredbe ali drugimi določbami prava 
Skupnosti, skupaj zahtevata revizijo 
načrta. V dveh mesecih po tem, ko je 
Komisija od organa zahtevala spremembo 
načrta, organ spremeni načrt in ga 
posreduje Komisiji ali ji utemelji, zakaj se 
z zahtevo po spremembi ne strinja. V 
slednjem primeru lahko Komisija svojo 
zahtevo spremeni ali umakne. Če se 
Komisija v dveh mesecih odloči, da svoje 
zahteve ne bo spremenila ali umaknila, 
pristojni organ ravna v skladu z zahtevo 
Komisije v treh mesecih po sporočilu o 
odločitvi Komisije.

Or. de

Obrazložitev

Koordinacijsko skupino za plin je treba bolj aktivno vključiti v evropske koordinacijske 
naloge in v čezmejno izmenjavo informacij. Zasnova koordinacijske skupine za plin je 
pokazala svojo vrednost v zadnji rusko-ukrajinski plinski krizi.
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Predlog spremembe 45
Thomas Ulmer 

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
dveh let po začetku veljavnosti te uredbe 
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh 
medsebojnih povezavah, razen v primerih, 
kjer Komisija na zahtevo pristojnega
organa odloči, da dodani dvosmerni 
pretok ne bi pomenil varnejše oskrbe za 
katero koli državo članico. Tak sklep se 
lahko revidira v primeru spremenjenih 
okoliščin. Raven zmogljivosti 
dvosmernega toka se doseže na stroškovno 
učinkovit način z upoštevanjem vsaj tiste 
zmogljivosti, ki je potrebna za 
izpolnjevanje standarda oskrbe iz člena 7.
V navedenem dvoletnem obdobju
upravljavec prenosnega omrežja prilagodi 
delovanje prenosnega sistema v celoti, da 
se omogoči dvosmerni pretok plina.

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
treh let po začetku veljavnosti te uredbe 
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh 
medsebojnih povezavah, razen v primerih, 
kjer pristojni organi odločijo, da dodani 
dvosmerni pretok ne bi prispeval k 
doseganju standarda N-1 v zadevnih 
državah članicah. Tak sklep se lahko 
revidira v primeru spremenjenih okoliščin.
Raven zmogljivosti dvosmernega toka se 
doseže na stroškovno učinkovit način z 
upoštevanjem vsaj tiste zmogljivosti, ki je 
potrebna za izpolnjevanje standarda oskrbe 
iz člena 7. V navedenem triletnem obdobju
upravljavec prenosnega omrežja prilagodi 
delovanje prenosnega sistema, da se 
omogoči dvosmerni pretok plina.

Or. de

Obrazložitev

Obvezna vzpostavitev dvosmernega pretoka ne pripomore k uresničitvi cilja. Dvosmerni 
pretoki naj bi bili uvedeni samo, če so možni in smiselni za doseganje merila N-1; po 
možnosti naj bi temeljili na opazovanju scenarijev in na ekonomskih spodbudah (Opomba: 
dvosmerni pretok do sedaj ni upoštevan v merilu N-1.). Dodatni argumenti: analiza stroškov 
in koristi, negativne posledice za primerjalno analizo/ureditev spodbud.

Predlog spremembe 46
Justas Vincas Paleckis 

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 



AM\798998SL.doc 17/26 PE430.952v01-00

SL

dveh let po začetku veljavnosti te uredbe 
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh 
medsebojnih povezavah, razen v primerih 
kjer Komisija na zahtevo pristojnega 
organa odloči, da dodani dvosmerni pretok 
ne bi pomenil varnejše oskrbe za katero 
koli državo članico. Tak sklep se lahko 
revidira v primeru spremenjenih okoliščin. 
Raven zmogljivosti dvosmernega toka se 
doseže na stroškovno učinkovit način z 
upoštevanjem vsaj tiste zmogljivosti, ki je 
potrebna za izpolnjevanje standarda oskrbe 
iz člena 7. V navedenem dvoletnem 
obdobju upravljavec prenosnega omrežja 
prilagodi delovanje prenosnega sistema v 
celoti, da se omogoči dvosmerni pretok 
plina.

dveh let po začetku veljavnosti te uredbe 
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh 
medsebojnih povezavah, razen v primerih 
kjer Komisija na zahtevo pristojnega 
organa odloči, da dodani dvosmerni pretok 
ne bi pomenil varnejše oskrbe za katero 
koli državo članico. Tak sklep se lahko 
revidira v primeru spremenjenih okoliščin. 
Raven zmogljivosti dvosmernega toka se 
doseže na stroškovno učinkovit način z 
upoštevanjem vsaj tiste zmogljivosti, ki je 
potrebna za izpolnjevanje standarda oskrbe 
iz člena 7. V navedenem dvoletnem 
obdobju upravljavec prenosnega omrežja 
prilagodi delovanje prenosnega sistema v 
celoti, da se omogoči dvosmerni pretok 
plina. Upravljavec prenosnega omrežja za 
plin posodobi infrastrukturo, s čimer 
zagotovi, da se čim bolj zmanjša uhajanje 
metana iz plinovodov in kompresorskih 
postaj.

Or. en

Predlog spremembe 47
Justas Vincas Paleckis 

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

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 
članici, se nacionalni regulativni organi 
vseh zadevnih držav članic skupaj 
dogovorijo o porazdelitvi stroškov. 
Uporablja se člen 8(1) Uredbe (ES) 
št. …/... Zlasti za regije, ki veljajo za 
energetske otoke, bi bilo treba preučiti 
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možnost sofinanciranja s sredstvi 
Skupnosti za izboljšanje medsebojne 
povezljivosti.

Or. en

Predlog spremembe 48
Thomas Ulmer 

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Do [30. septembra 2010, 6 mesecev po 
začetku veljavnosti,] vsak pristojni organ 
opravi celovito oceno tveganj, ki vplivajo 
na zanesljivost oskrbe s plinom v njegovi 
državi članici:

1. Do [30. septembra 2010, 6 mesecev po 
začetku veljavnosti,] vsak pristojni organ 
opravi oceno tveganj, ki vplivajo na 
zanesljivost oskrbe s plinom v njegovi 
državi članici:

Or. de

Obrazložitev

Obveznost celovite ocene tveganj pomeni za pristojne organe birokracijo, ki jo ne gre 
podcenjevati, in upravno breme, pri čemer pa ni jasno razvidno, ali bi informacije dejansko 
izboljšale razmere v primeru izrednih razmer na ravni Skupnosti.

Predlog spremembe 49
Justas Vincas Paleckis 

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, industrijskih odjemalcev in 
drugih zainteresiranih strani, ter 
regulativni organ, če slednji ni pristojni 
organ, medsebojno sodelujejo in zagotovijo 
vse potrebne podatke za oceno tveganja.

Or. en
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Predlog spremembe 50
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Načrt ukrepov ob izrednih razmerah 
zagotavlja možnost čezmejnega dostopa do 
skladiščnih objektov tudi v primeru 
izrednih razmer. Načrt ukrepov ob izrednih 
razmerah ne uvaja ukrepov, ki bi 
neupravičeno omejevali pretok plina prek 
meja.

3. Nacionalni načrt ukrepov ob izrednih 
razmerah zagotavlja možnost čezmejnega 
dostopa do skladiščnih objektov tudi v 
primeru izrednih razmer. Načrt ukrepov ob 
izrednih razmerah ne uvaja ukrepov, ki bi 
neupravičeno omejevali pretok plina prek 
meja.

Or. de

Obrazložitev

Vsaka država članica mora zagotoviti čezmejni dostop do skladiščnih objektov.

Predlog spremembe 51
Thomas Ulmer 

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar pristojni organ razglasi katero od
stopenj krize, o tem nemudoma obvesti 
Komisijo in ji zagotovi vse potrebne 
informacije. V primeru izrednih razmer, v 
katerih bi bilo treba za pomoč zaprositi EU 
in države članice, pristojni organ zadevne 
države članice nemudoma obvesti Center 
za spremljanje in obveščanje na področju 
civilne zaščite v okviru Komisije.

4. Kadar pristojni organ razglasi stopnjo 
pripravljenosti ali stopnjo izrednih 
razmer, o tem nemudoma obvesti Komisijo 
in ji zagotovi vse potrebne informacije. V 
primeru izrednih razmer, v katerih bi bilo 
treba za pomoč zaprositi EU in države 
članice, pristojni organ zadevne države 
članice nemudoma obvesti Center za 
spremljanje in obveščanje na področju 
civilne zaščite v okviru Komisije.

Or. de
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Obrazložitev

Šele v primeru stopnje pripravljenosti ali stopnje izrednih razmer mora država članica 
oziroma EU ponovno zagotoviti zanesljivost oskrbe. V stopnji zgodnjega opozarjanja pa so 
podjetja tista, ki morajo odpraviti motnje v oskrbi.

Predlog spremembe 52
Thomas Ulmer 

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ko pristojni organ razglasi izredne 
razmere, sprejme predhodno določene 
ukrepe, kot jih določa načrt ukrepov ob 
izrednih razmerah, in nemudoma obvesti 
Komisijo zlasti o ukrepih, ki jih namerava 
izvesti v skladu s členom 9(1). Komisija 
lahko skliče zasedanje Koordinacijske 
skupine za plin.

5. Ko pristojni organ razglasi izredne 
razmere, sprejme predhodno določene 
ukrepe, kot jih določa načrt ukrepov ob 
izrednih razmerah, in nemudoma obvesti 
Komisijo zlasti o ukrepih, ki jih namerava 
izvesti v skladu s členom 9(1). Komisija 
skliče zasedanje Koordinacijske skupine za 
plin.

Or. de

Obrazložitev

Na tem mestu morajo obstajati jasna pravila ravnanja v primeru izrednih razmer. Neobvezna 
določba bi pomenila številne možnosti interpretacije.

Predlog spremembe 53
Justas Vincas Paleckis 

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 

6. Komisija v roku treh koledarskih dni
preveri, ali 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 
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razglasitev izrednih razmer, če Komisija 
meni, da ni (več) upravičena.

razglasitev izrednih razmer, če Komisija 
meni, da ni (več) upravičena.

Or. en

Predlog spremembe 54
Thomas Ulmer 

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 lahko razglasi izredne razmere 
na ravni Skupnosti na zahtevo ali v 
primeru, ko Skupnost izgubi več kot 20 %
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.

Or. de

Obrazložitev

Prag za razglasitev izrednih razmer na ravni Skupnosti bi moral biti določen pri izgubi več 
kot 20 % dnevnega uvoza plina iz tretjih držav v EU. To potrjujejo izkušnje z dosedanjim 
izvajanjem direktive.

Predlog spremembe 55
Justas Vincas Paleckis 

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 

1. Komisija lahko na zahtevo pristojnega 
organa razglasi zgodnje obvestilo 
Skupnosti ali opozorilo Skupnosti. 
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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.

Komisija 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.

Or. en

Predlog spremembe 56
Justas Vincas Paleckis 

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija skliče zasedanje 
Koordinacijske skupine za plin, čim 
razglasi izredne razmere na ravni 
Skupnosti.

2. Komisija lahko skliče zasedanje 
Koordinacijske skupine za plin, čim 
razglasi zgodnje obvestilo Skupnosti ali 
opozorilo Skupnosti. Komisija skliče 
zasedanje Koordinacijske skupine za plin, 
čim razglasi izredne razmere na ravni 
Skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 57
Justas Vincas Paleckis 

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Pri zgodnjem opozarjanju Skupnosti 
lahko Komisija zaprosi pristojne organe, 
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naj usklajujejo ukrepe, da bi premostili 
motnje v oskrbi ali izjemno visoko 
povpraševanje. 

Or. en

Predlog spremembe 58
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ob izrednih razmerah na ravni Skupnosti 
države članice poskrbijo za ohranitev 
čezmejnega dostopa do skladiščnih 
objektov in ne uvedejo pravnih določb, ki 
bi neupravičeno omejevale pretok plina do 
prizadetih trgov.

6. Ob izrednih razmerah na ravni Skupnosti 
države članice poskrbijo za ohranitev 
čezmejnega dostopa do skladiščnih 
objektov na podlagi poslovnih dogovorov 
in ne uvedejo pravnih določb, ki bi 
neupravičeno omejevale pretok plina do 
prizadetih trgov.

Or. de

Obrazložitev

Obveznosti glede dostopa držav članic in njihovih podjetij za zemeljski plin do skladiščnih 
objektov, ki ne temeljijo na poslovnih dogovorih, ne smejo obstajati.

Predlog spremembe 59
Thomas Ulmer 

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 

črtano



PE430.952v01-00 24/26 AM\798998SL.doc

SL

slednjem.

Or. de

Obrazložitev

Da bi zmanjšali upravno breme, se je treba izogibati ustanavljanju nadaljnjih skupin za 
nadzor nad zanesljivostjo oskrbe kot tudi nadaljnjih obveznosti poročanja. Dodatna skupina 
za spremljanje ni potrebna, saj te naloge že izvajajo podjetja za zemeljski plin in organi na 
nacionalni ravni. Poleg tega je vprašljiva razlika med projektno skupino in koordinacijsko 
skupino za plin.

Predlog spremembe 60
Thomas Ulmer 

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zaradi lažjega usklajevanja ukrepov, ki 
zadevajo zanesljivost oskrbe, se ustanovi 
koordinacijska skupina za plin. Skupino 
sestavljajo predstavniki pristojnih organov, 
Agencije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (ACER), Evropskega omrežja 
operaterjev prenosnega sistema za plin 
(ENTSO-G) ter predstavniška telesa 
zadevne industrije in zadevnih odjemalcev. 
Komisija odloči o sestavi Skupine in 
poskrbi, da je reprezentativna, ter 
predseduje Skupini. Skupina sprejme svoj 
poslovnik.

1. Zaradi lažjega usklajevanja ukrepov, ki 
zadevajo zanesljivost oskrbe, se ustanovi 
koordinacijska skupina za plin. Skupino 
sestavljajo predstavniki pristojnih organov, 
Agencije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (ACER), Evropskega omrežja 
operaterjev prenosnega sistema za plin 
(ENTSO-G) ter predstavniška telesa 
zadevne industrije in zadevnih odjemalcev. 
Države članice odločijo o sestavi Skupine 
in poskrbijo, da je reprezentativna, ter 
predsedujejo Skupini. Skupina sprejme 
svoj poslovnik.

Or. de

Obrazložitev

Treba je poudariti vlogo strokovnjakov iz podjetij (odpošiljalcev, vodstva podjetja itd.) v 
(lokalni) projektni skupini za izredne razmere. V izrednih razmerah, ko se je treba hitro 
odločati, so pomembne kratke komunikacijske poti med to skupino in usklajevalnim organom 
(ministrstvi, regulatorji, EU).



AM\798998SL.doc 25/26 PE430.952v01-00

SL

Predlog spremembe 61
Thomas Ulmer 

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Koordinacijska skupina za plin pomaga
Komisiji zlasti pri vprašanjih v zvezi z:

2. Koordinacijska skupina za plin svetuje
Komisiji zlasti pri vprašanjih v zvezi z:

Or. de

Obrazložitev

Vlogo koordinacijske skupine za plin je treba okrepiti.

Predlog spremembe 62
Justas Vincas Paleckis 

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6 – točka b – alinea 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– pogodbene omejitve za ponovni izvoz.

Or. en

Predlog spremembe 63
Thomas Ulmer 

Predlog uredbe
Priloga III – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri razvoju preventivnih načrtov in načrtov 
za ukrepanje pristojni organ preuči 
koristnost naslednjih ukrepov samo v 
izrednih razmerah:

Pri razvoju preventivnih načrtov in načrtov 
za ukrepanje pristojni organ preuči 
koristnost naslednjih ukrepov samo v 
izrednih razmerah in pri tem upošteva 
naslednji neizčrpni seznam ukrepov:

Or. de
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Obrazložitev

Pri razvoju preventivnih načrtov in načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah ne sme biti 
zavezujočih predpisov.


