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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pri zgorevanju plina se v primerjavi z vsemi drugimi fosilnimi gorivi v ozračje sprošča 
najmanj CO2, zato je njegova vloga pri prehodu Evrope na energetski sistem z nizkimi 
emisijami ogljika bistvena. Danes plin predstavlja četrtino porabe primarne energije v Evropi, 
skoraj 60 % pa je uvoženega1. Čeprav bi uresničitev ciljev glede obnovljivih virov energije, 
energetske učinkovitosti in emisij toplogrednih plinov, ki si jih je EU zastavila za leto 2020, 
pripomogla, da bi se naraščanje povpraševanja po plinu ustalilo, bi upad domače proizvodnje 
vseeno privedel do okoliščin, v katerih bi odvisnost EU od uvoza plina mirovala ali bi se celo 
dodatno povečala. Z rusko-ukrajinsko plinsko krizo januarja 2009, med katero je bilo za dva 
tedna prekinjenega 30 % evropskega uvoza, je postalo jasno, da v sedanjih okoliščinah, ko je 
odvisnost od uvoza vse večja, tveganje, povezano z oskrbo in tranzitom, pa narašča, veljavna 
direktiva o zanesljivosti oskrbe s plinom2 ne zadostuje več, zato jo je treba ponovno 
pregledati. Nadalje je treba poudariti, da je bil za nekatere države s prekinitvijo oskrbe s 
plinom januarja 2009 uvoz plina iz Rusije v celoti odložen, v eni državi članici pa se razmere 
po prekinitvi oskrbe s plinom še niso uredile. 

Te razmere v največji meri kažejo, da postopek izgradnje popolnoma liberaliziranega 
notranjega energetskega trga ni zaključena, potreba po določitvi ukrepov za večjo varnost 
oskrbe s plinom v EU pa je vse večja.

Ob upoštevanju okoljskih vprašanj pripravljavec mnenja meni, da je treba poiskati ravnotežje 
med oskrbo s plinom in varstvom okolja, da bi Evropi zagotovili energijo na trajnostni 
osnovi:

 treba je ustrezno upoštevati okoljski vpliv predlaganih stranskih ukrepov na strani 
oskrbe in povpraševanja; tudi v izrednih razmerah je treba dati prednost ukrepom, ki 
imajo najmanjši vpliv na okolje; 

 treba je poudariti, da bi prehod s plina na goriva pomenil večje emisije toplogrednih 
plinov (če bi plin recimo zamenjali s premogom ali kurilnim oljem); 

 energetska varčnost in energetska učinkovitost imata bistveno vlogo pri preprečevanju 
in blaženju krize, zato je treba take ukrepe še dodatno poudariti; v zvezi s tem je treba 
posebno pozornost nameniti potekajočim pogajanjem o tako imenovanem paketu za 
energetsko učinkovitost, tj. predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
energetski učinkovitosti stavb3 in predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre4; 

 vlogo trajnostnih domačih virov energije je treba bolj poudariti; omogočiti je treba 
lažjo vključitev plina, pridobljenega iz obnovljivih virov energije, v infrastrukturo 
plinskega omrežja. 

 novo energetsko infrastrukturo je treba uvesti po opravljeni ustrezni presoji vpliva na 
okolje, ko to zahteva posebna zakonodaja, zlasti Direktiva 2001/42/ES in Direktiva 
Sveta 85/337/EGS, ter ob ustreznem upoštevanju okolja, zlasti naravovarstvenih 
območij v okviru programa Natura 2000.

                                               
1 povprečje v EU–27, podatek iz leta 2007
2 Direktiva Sveta 2004/67/ES z dne 26. aprila 2004 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim 

plinom; UL L 127, 29.4.2004, str. 92.
3 2008/0223(COD)
4 2008/0221(COD)
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 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 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Primerna plinska infrastruktura v državi 
članici in celotni Skupnosti je bistvenega 
pomena pri odpravi prekinitev v oskrbi. 
Skupna minimalna merila glede 
zanesljivosti oskrbe s plinom morajo 
zagotoviti enakovredne pogoje za 
zanesljivost oskrbe s plinom in oblikovati
pomembne spodbude za izgradnjo potrebne 
infrastrukture in izboljšanje pripravljenosti 
v primeru krize. Ukrepi na strani 
povpraševanja, kot je zamenjava vrste 
goriva, imajo lahko pomembno vlogo pri 
zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z 
energijo, če jih je v primeru motnje v 
oskrbi mogoče začeti hitro izvajati in 
znatno zmanjšati povpraševanje.

(9) Primerna plinska infrastruktura v državi 
članici in celotni Skupnosti je bistvenega 
pomena pri odpravi prekinitev v oskrbi. 
Skupna minimalna merila glede 
zanesljivosti oskrbe s plinom morajo 
zagotoviti enakovredne pogoje za 
zanesljivost oskrbe s plinom in oblikovati 
pomembne spodbude za izgradnjo potrebne 
infrastrukture in izboljšanje pripravljenosti 
v primeru krize. Ukrepi na strani 
povpraševanja, kot je zamenjava vrste 
goriva, imajo lahko pomembno vlogo pri 
zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z 
energijo, če jih je v primeru motnje v 
oskrbi mogoče začeti hitro izvajati in 
znatno zmanjšati povpraševanje. Vendar je 
treba poudariti, da bi prehod na fosilna 
goriva pomenil večje emisije toplogrednih 
plinov. Treba je dodatno spodbujati 
učinkovito uporabo energije kot ukrep na 
strani povpraševanja. Treba je ustrezno 
upoštevati okoljski vpliv predlaganih 
stranskih ukrepov na strani oskrbe in 
povpraševanja ter dati prednost ukrepom, 
ki imajo najmanjši vpliv na okolje. Pri 
vsaki naložbi v infrastrukturo je treba 
ustrezno upoštevati okolje in pravni red 
Skupnosti za to področje.

Or. en
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Predlog spremembe 2

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, ki pa jih je 
treba izvesti šele po opravljeni ustrezni 
presoji vpliva na okolje. Taka nova 
infrastruktura mora povečati zanesljivost 
oskrbe s plinom in hkrati zagotoviti 
pravilno delovanje notranjega trga z 
zemeljskim plinom. Omogočiti je treba 
lažjo vključitev plina, pridobljenega iz 
obnovljivih virov energije, v 
infrastrukturo plinskega omrežja. 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. en

Predlog spremembe 3

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 

Ta uredba določa ukrepe za zagotavljanje 
zanesljivosti oskrbe s plinom, tako da 
zagotavlja pravilno in neprekinjeno 
delovanje notranjega trga s plinom in 
določa izredne ukrepe, ki se izvedejo, ko 
trg ne more več zagotoviti potrebnih zalog 
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ravni držav članic in Skupnosti tako glede 
preventivnih ukrepov kot odziva na 
dejanske motnje v oskrbi.

plina, 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 ali 
resne in gotove grožnje takih prekinitev v 
duhu solidarnosti med državami 
članicami.

Or. en

Obrazložitev

Dejanske prekinitve oskrbe ne smejo biti edina podlaga za odziv; povod zanj morajo biti tudi 
resne in zanesljive grožnje prekinitve. V skladu s sklepi Evropskega sveta marca 2009 je treba 
v uredbi poudariti duh solidarnosti.

Predlog spremembe 4

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 druge odjemalce, na 
primer mala in srednje velika podjetja, šole 
in bolnišnice, pod pogojem, da so že 
priključeni na distribucijsko omrežje za 
plin; 

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo imeti možnost, da glede na svoje potrebe določijo seznam zaščitenih 
odjemalcev na ravni nacionalne zakonodaje, seznam pa po potrebi dodatno razširijo.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija izvaja ukrepe v okviru svojih 
pristojnosti, ki so določene v tej uredbi. Ti 
ukrepi zlasti zajemajo letno oceno 
tveganja iz člena 8(1a) in stalno 
spremljanje zagotavljanja oskrbe s plinom 
na ravni Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Glede na čezmejno naravo plinske krize je treba za preprečevanje in priprave poskrbeti tudi 
na ravni Komisije/Skupnosti.

Predlog spremembe 6

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. Do [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, in v 
skladu z odstavkom 2, oblikuje:

Or. en

Obrazložitev

Glede na čezmejno naravo plinske krize je treba preprečevanje krize in priprave nanjo bolje 
uskladiti na ravni Skupnosti. Dodatno je treba poudariti, da je posvetovanje s pristojnimi 
organi v drugih državah članicah obvezno.
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Predlog spremembe 7

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 najmanj 
medsebojne povezave, čezmejne zaloge in 
skladiščenje ter fizično zmogljivost za 
transport plina v obe smeri.

Or. en

Obrazložitev

Glede na čezmejno naravo plinske krize je treba za preprečevanje krize in priprave nanjo 
poskrbeti tudi na ravni Skupnosti. Pristojni organ v tej zadevi mora biti Evropska komisija.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ukrepe za vzpostavitev infrastrukture in 
zagotovitev standardov, kot določata člen 6 
in člen 7; ti ukrepi obsegajo vsaj načrte za 
izpolnjevanje standarda N-1, potreben 
obseg in zmogljivosti, ki so potrebne za 
oskrbo zaščitenih odjemalcev v času 
povečanega povpraševanja, ukrepe na 
strani povpraševanja in obveznosti podjetij 
za zemeljski plin in drugih ustreznih teles;

(a) ukrepe za vzpostavitev infrastrukture in 
zagotovitev standardov, kot določata člen 6 
in člen 7; ti ukrepi obsegajo vsaj načrte za 
izpolnjevanje standarda N-1, potreben 
obseg in zmogljivosti, ki so potrebne za 
oskrbo zaščitenih odjemalcev v času 
povečanega povpraševanja, pri čemer je 
treba upoštevati Direktivo 2001/42/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 
junija 2001 o presoji vplivov nekaterih 
načrtov in programov na okolje¹ in 
Direktivo Sveta 85/337/EGS z dne 27. 
junija 1985 o presoji vplivov nekaterih 
javnih in zasebnih projektov na okolje²,
ukrepe na strani povpraševanja in 
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obveznosti podjetij za zemeljski plin in 
drugih ustreznih teles;
1. UL L 197, 21.7.2001, str. 30.
2. UL L 175, 5.7.1985, str. 40.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ najpozneje do [31. 
marca 2014, 3 leta po začetku veljavnosti] 
zagotovi, da ima preostala infrastruktura 
(N-1) v primeru motnje v največji 
infrastrukturi za oskrbo s plinom zadostno 
zmogljivost za dobavo potrebne količine 
plina za zadostitev skupni potrebi po plinu 
na izračunanem območju v 60-dnevnem 
obdobju izjemno velikega povpraševanja 
po plinu v najhladnejših obdobjih, ki se 
statistično pojavljajo vsakih 20 let.

1. Pristojni organ do [31. marca 2016, 5 let
po začetku veljavnosti] zagotovi, da ima 
preostala infrastruktura (N-1) v primeru 
motnje v največji infrastrukturi za oskrbo s 
plinom zadostno zmogljivost za dobavo 
potrebne količine plina za zadostitev 
skupni potrebi po plinu na izračunanem 
območju v 60-dnevnem obdobju izjemno 
velikega povpraševanja po plinu v 
najhladnejših obdobjih, ki se statistično 
pojavljajo vsakih 20 let.

Or. en

Obrazložitev

S tehničnega vidika v treh letih ni mogoče uvesti nove infrastrukture in v celoti prilagoditi 
prenosnih sistemov.

Predlog spremembe 10

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 

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
štirih let po začetku veljavnosti te uredbe 
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh 
medsebojnih povezavah, razen v primerih 
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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.

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 štiriletnem 
obdobju upravljavec prenosnega omrežja 
prilagodi delovanje prenosnega sistema, da 
se omogoči dvosmerni pretok plina.

Or. en

Obrazložitev

S tehničnega vidika ni možno prilagoditi prenosnih sistemov, da bi omogočili dvosmerni 
pretok.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Najpozneje [30. marca 2011; 12 
mesecev po začetku veljavnosti] Komisija 
opravi celovito oceno tveganj, ki vplivajo 
na zanesljivost oskrbe s plinom v 
Skupnosti (presoja Skupnosti), pri tem pa 
upošteva zlasti oceno tveganja, ki jo 
opravijo posamezne države članice, in vse 
ustrezne mednarodne okoliščine.

Or. en

Obrazložitev

Dodana vrednost ocene tveganja na ravni Skupnosti. V primeru večjega ali nepričakovanega 
tveganja je treba pregledati „nacionalno“ oceno tveganja in oceno tveganja na ravni 
Skupnosti.
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Predlog spremembe 12

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 vsako leto
pred 30. septembrom.

Or. en

Obrazložitev

Oceno tveganje je treba ponoviti pogosteje, da bi lahko bolje predvideli krizo in se nanjo 
bolje pripravili. 

Predlog spremembe 13

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.

Or. en

Obrazložitev

Povod za ukrepanje ob izrednih razmerah mora biti prožnejši. 

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ko pristojni organ razglasi izredne 5. Ko pristojni organ razglasi izredne 
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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. 

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. en

Obrazložitev

Pristojnosti Evropske komisije v zvezi z upravljanjem krize na ravni Skupnosti v izrednih 
razmerah morajo biti natančneje določene.

Predlog spremembe 15

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 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.

Or. en

Obrazložitev

Treba je določiti pristojnosti Evropske komisije v zvezi z upravljanjem krize na ravni 
Skupnosti v izrednih razmerah. Vloga Komisije pri preverjanju načrtov mora biti omejena na 
področja/razmere, ki v načrtih niso opisani, ter na področja/razmere, v katerih so vključeni 
čezmejni dejavniki.
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Predlog spremembe 16

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 na zahtevo pristojnega organa 
razglasi zgodnje obvestilo Skupnosti ali 
opozorilo Skupnosti. 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, ki 
niso članice evropskega gospodarskega 
prostora, po izračunu ENTSO-G. Izredne
razmere na ravni Skupnosti razglasi tudi, 
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 17

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

Or. en
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pri zgodnjem opozarjanju Skupnosti 
Komisija [in visoki predstavnik] uskladita 
svoje dejavnosti ob upoštevanju tretjih 
držav, da bi zmanjšala ugotovljena 
tveganja.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 20

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 in ne uvedejo pravnih določb, ki 
bi neupravičeno omejevale pretok plina do 
prizadetih trgov. Komisija omogoči lažjo 
uporabo teh ukrepov, da bi ohranila 
dobro delovanje notranjega trga, zlasti v 
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primeru motenj v oskrbi in v kriznih 
razmerah.

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Priloga II – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organ pri oblikovanju 
preventivnega načrta in načrta ukrepov ob 
izrednih razmerah upošteva naslednji 
okviren in neizčrpen seznam ukrepov:

Pristojni organ pri oblikovanju 
preventivnega načrta in načrta ukrepov ob 
izrednih razmerah upošteva okviren in 
neizčrpen seznam ukrepov, določenih v tej 
prilogi. Pristojni organ pri oblikovanju 
načrta preventivnih ukrepov in načrta za 
izredne razmere ustrezno upošteva 
okoljski vpliv predlaganih ukrepov, 
največjo možno prednost pa nameni tistim 
ukrepom, ki najmanj vplivajo na okolje.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Priloga II – naslov „Stran dobave“- točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Omogočiti je treba lažjo vključitev 
plina, pridobljenega iz obnovljivih virov 
energije, v infrastrukturo plinskega 
omrežja. 

Or. en


