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KRATKA OBRAZLOŽITEV

V zadnjih letih se je pri zanesljivosti oskrbe s plinom v Evropi precej spremenilo; povečuje se 
odvisnost od uvoza, pa tudi oskrba in tranzit sta bolj ogrožena. Ob rusko-ukrajinski plinski 
krizi januarja 2009 se je pokazalo, da je v Evropi še vedno treba vlagati v infrastrukturo, z 
nadaljnjo integracijo trga pa bi bila zanesljivost oskrbe boljša. 

Direktiva 2009/73/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom obravnava 
vidike zanesljivosti oskrbe pri dolgoročnem načrtovanju naložb v zadostne čezmejne 
zmogljivosti in drugo infrastrukturo, s čimer se zagotovi, da je sistem dolgoročno zmožen 
zagotavljati zanesljivo oskrbo z energijo in pokriti običajne potrebe.

Namen tega predloga je zagotoviti zadostno infrastrukturo in pripravljenost za preprečevanje 
in odpravljanje nenadnih motenj v oskrbi s plinom. Njegov cilj je zagotoviti, da ob takih 
dogodkih notranji trg s plinom čim dlje učinkovito deluje ter da obstajajo jasni mehanizmi za 
usklajen odziv na dejanske motnje v oskrbi.

Za učinkovitejši odziv je treba direktivo 2004/67/ES, ki določa veliko ukrepov za
zagotavljanje zanesljive oskrbe s plinom, nadomestiti z uredbo, ki je zaradi svoje neposredne 
veljavnosti že sama po sebi učinkovitejša in ki bi določala natančnejše standarde za 
zanesljivost oskrbe in načrtovanje za nujne primere. 

Čeprav pripravljavka mnenja pozdravlja predlog, meni, da ga je mogoče še izboljšati, zlasti 
pri vprašanjih varstva potrošnikov in uvedbi tržnih instrumentov med plinsko krizo. Zato v 
nadaljevanju predlaga spremembe.

 Po mnenju pripravljavke mnenja je med prednostnimi nalogami lahka dostopnost 
energije po dosegljivih cenah za vse evropske potrošnike. To je treba zagotoviti tudi v 
kriznih razmerah, zlasti zaščitenim odjemalcem; te je treba jasno in pragmatično 
opredeliti. Odjemalci morajo biti ustrezno obveščeni o pravici do neprekinjene oskrbe 
med krizo.

 Na motnje v oskrbi se morajo sorazmerno in usklajeno odzvati podjetja za zemeljski 
plin, države članice in Skupnost. Ti akterji imajo skupno nalogo zagotavljati 
zanesljivo oskrbo s plinom, njihove vloge in odgovornosti pa je treba jasno opredeliti.

 Tržni instrumenti za odziv na motnje v oskrbi morajo imeti jasno prednost pred 
netržnimi ukrepi, ki jih je treba uporabiti le kot izhod v sili.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 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 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Vendar pa veljavni ukrepi glede 
zanesljivosti oskrbe s plinom, ki so bili 
sprejeti na ravni Skupnosti, državam 
članicam puščajo veliko manevrskega 
prostora pri izbiri ukrepov. Kadar je 
zanesljivost oskrbe države članice 
ogrožena, obstaja jasno tveganje, da 
ukrepi, ki jih država članica razvije 
enostransko, lahko ogrozijo pravilno 
delovanje notranjega trga s plinom. 
Nedavne izkušnje so pokazale, da takšno 
tveganje dejansko obstaja. Da bi omogočili 
delovanje notranjega trga s plinom tudi v 
primeru pomanjkanja zalog, mora biti 
odgovor v primeru krize pri oskrbi s 
plinom bolj usklajen tako glede 
preventivnih ukrepov kot odziva na 
dejanske motnje v oskrbi.

(4) Vendar pa veljavni ukrepi glede 
zanesljivosti oskrbe s plinom, ki so bili 
sprejeti na ravni Skupnosti, državam 
članicam puščajo veliko manevrskega 
prostora pri izbiri ukrepov. Kadar je 
zanesljivost oskrbe države članice 
ogrožena, obstaja jasno tveganje, da 
ukrepi, ki jih država članica razvije 
enostransko, lahko ogrozijo pravilno 
delovanje notranjega trga s plinom ter 
varnost zaščitenih odjemalcev, tudi 
ranljivih. Nedavne izkušnje so pokazale, 
da takšno tveganje dejansko obstaja. Da bi 
omogočili delovanje notranjega trga s 
plinom tudi v primeru pomanjkanja zalog, 
mora biti odgovor v primeru krize pri 
oskrbi s plinom solidaren in usklajen tako 
glede preventivnih ukrepov kot odziva na 
dejanske motnje v oskrbi.

Obrazložitev

Pojma „varnost odjemalcev“ in „solidarnost“ nista celovito vključena v ta predlog. Ker ta 
uredba zadeva zanesljivo oskrbo s plinom, je bistveno, da se pri pripravi odgovora na motnje 
v oskrbi upoštevata varstvo odjemalcev in solidarnost med državami članicami.

Predlog spremembe 2
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Velika motnja v oskrbi Skupnosti s 
plinom lahko vpliva na vse države članice 
in podpisnice Pogodbe o energetski 
skupnosti ter povzroči veliko gospodarsko 
škodo v celotni Skupnosti. Motnja v oskrbi 
s plinom ima lahko tudi resne družbene 
posledice in zlasti prizadene ranljive 
skupine odjemalcev.

(6) Velika motnja v oskrbi Skupnosti s 
plinom lahko vpliva na strateške interese 
EU ter na vse države članice in podpisnice 
Pogodbe o energetski skupnosti ter 
povzroči veliko gospodarsko škodo v 
celotni Skupnosti in posredno vpliva na 
subsidiarne sektorje. Motnja v oskrbi s 
plinom ima lahko tudi resne družbene 
posledice in zlasti prizadene ranljive 
skupine odjemalcev.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Uredba mora podjetjem plinskega 
gospodarstva in odjemalcem omogočiti, da 
se lahko ob soočanju z motnjami kar 
najdlje zanesejo na tržne mehanizme. Prav 
tako mora določiti ukrepe za izredne 
razmere, ki se uporabijo, ko se trgi niso več 
sposobni učinkovito soočiti z motnjami v 
oskrbi s plinom. Tudi v izrednih razmerah 
morajo imeti tržni mehanizmi prednost pri 
blaženju učinkov motenj v oskrbi. 

(12) Uredba mora podjetjem plinskega 
gospodarstva in odjemalcem omogočiti, da 
se lahko ob soočanju z motnjami kar 
najdlje zanesejo na tržne mehanizme. Prav 
tako mora določiti ukrepe za izredne 
razmere, ki se uporabijo, ko se trgi niso več 
sposobni učinkovito soočiti z motnjami v 
oskrbi s plinom. Tudi v izrednih razmerah 
morajo imeti tržni mehanizmi prednost pri 
blaženju učinkov motenj v oskrbi, če to ni 
v nasprotju s splošnim interesom 
potrošnikov v zadevnih državah članicah. 

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Po sprejetju tretjega svežnja o 
notranjem energetskem trgu se bodo v 
sektorju plina uporabljale nove določbe, ki 

(13) Po sprejetju tretjega svežnja o 
notranjem energetskem trgu se bodo v 
sektorju plina uporabljale nove določbe, ki 
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bodo jasno opredelile vloge in 
odgovornosti držav članic, regulatorjev, 
upravljavcev prenosnega omrežja in ACER 
ter izboljšale transparentnost trga, kar bo 
pozitivno vplivalo na njegovo dobro 
delovanje in zanesljivost oskrbe.

bodo jasno opredelile vloge in 
odgovornosti držav članic, regulatorjev, 
upravljavcev prenosnega omrežja in ACER 
ter izboljšale transparentnost trga, kar bo 
pozitivno vplivalo na njegovo dobro 
delovanje in zanesljivost oskrbe ter varstvo 
odjemalcev.

Obrazložitev

Pojma „varnost odjemalcev“ in „solidarnost“ nista celovito vključena v ta predlog. Ker ta 
uredba zadeva zanesljivo oskrbo s plinom, je bistveno, da se pri pripravi odgovora na motnje 
v oskrbi upoštevata varstvo odjemalcev in solidarnost med državami članicami.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Dokončno oblikovanje notranjega trga 
s plinom in učinkovita konkurenca znotraj 
tega trga Skupnosti zagotavljata najvišjo 
stopnjo zanesljivosti oskrbe za vse države 
članice, pod pogojem, da v primeru motenj 
v oskrbi, ki prizadenejo del Skupnosti, trg 
ne glede na vzrok motnje v polnosti deluje. 
Zato je potreben celovit in učinkovit 
skupni pristop k zanesljivosti oskrbe, zlasti 
preko transparentnih in 
nediskriminatornih politik, ki so v skladu s 
tržnimi zahtevami, pri čemer se je treba 
izogibati tržnim motnjam in oviram pri 
odzivih trga na motnje. 

(14) Dokončno oblikovanje notranjega trga 
s plinom in učinkovita konkurenca znotraj 
tega trga Skupnosti zagotavljata najvišjo 
stopnjo zanesljivosti oskrbe za vse države 
članice, pod pogojem, da v primeru motenj 
v oskrbi, ki prizadenejo del Skupnosti, trg 
ne glede na vzrok motnje v polnosti deluje. 
Zato je potreben celovit in učinkovit 
skupni pristop k zanesljivosti oskrbe, zlasti 
prek preglednosti, solidarnosti in 
nediskriminatornih politik, ki so v skladu s 
tržnimi zahtevami, pri čemer se je treba 
izogibati tržnim motnjam in oviram pri 
odzivih trga na motnje. 

Obrazložitev

Pojma „varnost odjemalcev“ in „solidarnost“ nista celovito vključena v ta predlog. Ker ta 
uredba zadeva zanesljivo oskrbo s plinom, je bistveno, da se pri pripravi odgovora na motnje 
v oskrbi upoštevata varstvo odjemalcev in solidarnost med državami članicami.

Predlog spremembe 6
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Treba je opredeliti dovolj usklajene 
standarde za zagotavljanje oskrbe, ki bodo 
primerni vsaj za situacijo, do kakršne je 
prišlo januarja 2009, ob upoštevanju razlik 
med državami članicami, vendar brez 
nerazumnih in nesorazmernih obremenitev 
podjetij plinskega gospodarstva, vključno z 
novimi in malimi podjetji.

(16) Treba je opredeliti dovolj usklajene 
standarde za zagotavljanje oskrbe, ki bodo 
primerni vsaj za situacijo, do kakršne je 
prišlo januarja 2009, ob upoštevanju razlik 
med državami članicami ter obveznosti 
javnih služb in ukrepov za varstvo 
odjemalcev, kot so navedeni v členu 3 
Direktive 2009/73/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 
o skupnih pravilih notranjega trga z 
zemeljskim plinom1,vendar brez 
nerazumnih in nesorazmernih obremenitev 
podjetij plinskega gospodarstva, vključno z 
novimi in malimi podjetji. 
_____

1 UL L 211, 14.8.2009, str. 94.

Obrazložitev

Bistveno je zagotoviti, da bodo države članice sprejele ukrepe za varstvo vseh različnih 
kategorij odjemalcev. Pri pripravi strateških načrtov za zanesljivo oskrbo je treba upoštevati 
obveznosti javnih služb, varstvo ranljivih odjemalcev, pomanjkanje energije ter blagostanje in 
zdravje državljanov. 

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Pomembno je ohraniti oskrbo s 
plinom, zlasti kar zadeva gospodinjstva in 
ostale zaščitene odjemalce, kot so šole in 
bolnišnice, kadar jih trg ne more več 
oskrbovati s plinom. Bistveno je ukrepe, ki 
jih je treba v primeru krize izvajati, določiti 
še pred nastankom kakršne koli krize.

(18) Pomembno je, da države članice 
ohranijo in zagotovijo oskrbo s plinom, 
zlasti kar zadeva gospodinjstva, ranljive 
odjemalce in ostale zaščitene odjemalce, 
kot so šole in bolnišnice, kadar jih trg ne 
more več oskrbovati s plinom. Bistveno je 
ukrepe, ki jih je treba v primeru krize 
izvajati – zlasti tiste, ki zadevajo 
obveznosti javnih služb in varstvo 
odjemalcev, navedene v Direktivi 
2009/73/ES, ter preprečevanje 
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prekomernih cen in kompenzacijo za 
ranljive odjemalce –, določiti še pred 
nastankom kakršne koli krize.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Vidiki zanesljivosti oskrbe 
dolgoročnega načrtovanja naložb v 
zadostne čezmejne zmogljivosti in druge 
infrastrukture, ki zagotavljajo dolgoročno 
zmogljivost sistema, da zagotovi 
zanesljivost oskrbe in zadovolji razumne 
potrebe, so predmet Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta …/…/ES [o skupnih 
pravilih notranjega trga z zemeljskim 
plinom in o razveljavitvi Direktive 
2003/55/ES]. Za izpolnitev standardov 
zanesljivosti oskrbe bo morda potrebno 
prehodno obdobje za izvedbo potrebnih 
naložb. Desetletni načrt razvoja omrežja, ki 
ga je oblikoval ENTSO-G in ga nadzoruje 
ACER, je temeljno orodje za določanje 
naložb, ki so potrebne na ravni Skupnosti.

(20) Vidiki zanesljivosti oskrbe 
dolgoročnega načrtovanja naložb v 
zadostne čezmejne zmogljivosti in druge 
infrastrukture, ki zagotavljajo dolgoročno 
zmogljivost sistema, da zagotovi 
zanesljivost oskrbe in zadovolji razumne 
potrebe, so predmet Direktive 2009/73/ES
Evropskega parlamenta in Sveta [o skupnih 
pravilih notranjega trga z zemeljskim 
plinom in o razveljavitvi Direktive 
2003/55/ES]. Desetletni načrt razvoja 
omrežja, ki ga je oblikoval ENTSO-G in ga 
nadzoruje ACER, je temeljno orodje za 
določanje naložb, ki so potrebne na ravni 
Skupnosti. Države članice morajo 
zagotoviti, da bodo vsi ukrepi za izvajanje 
Direktive 2009/73/ES, ki so potrebni za 
zagotovitev učinkovite uporabe te uredbe, 
sprejeti do datuma začetka veljavnosti 
slednje.

Obrazložitev

There should be an incentive for Member States to implement the earlier adopted Gas 
Directive as soon as possible for the well-functioning of the internal market for gas. 
Therefore, the proposed Regulation should only enter into force when all Member States have 
implemented the Gas Directive. Otherwise two legal instruments will exist next to each other 
at the same time, with the immediate enforceability of the Regulation on the one hand, and on 
the other hand the Gas Directive that still has to be implemented. Implementing the Gas 
Directive before the entry into force of the Regulation will have the advantage that there can 
be no legal uncertainty left for any of the stakeholders, thus optimising the internal market.

Predlog spremembe 9
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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, kot so 
določeni v Pogodbi 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.

Obrazložitev

Treba je poudariti, da Lizbonska pogodba poziva k solidarnostnemu izvajanju energetske 
politike Evropske unije.  

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ta uredba določa ukrepe za zagotavljanje 
zanesljivosti oskrbe s plinom, da se 
zagotovi pravilno in neprekinjeno 
delovanje notranjega trga s plinom, in sicer 
z določitvijo jasne opredelitve in dodelitve 
odgovornosti ter uskladitvijo odziva na 
ravni podjetij plinskega gospodarstva, 
držav članic in Skupnosti tako glede 
preventivnih ukrepov kot odziva na 
dejanske motnje v oskrbi, in da se v njej 
praktično odraža duh solidarnosti, ki ga 
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vsebuje Pogodba o delovanju Evropske 
unije. 

Obrazložitev

Predlog spremembe odseva duh solidarnosti med državami članicami, ki mora spremljati vse 
ukrepe za odpravljanje težav z oskrbo nekaterih energetskih proizvodov, kot to določa 
Lizbonska pogodba.

Predlog spremembe 11

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 vse 
gospodinjske odjemalce, ki vključujejo 
ranljive odjemalce, katerih opredelitev je v 
skladu z Direktivo 2009/73/ES prepuščena 
državam članicam, šole in bolnišnice, če
so že priključeni na distribucijsko omrežje 
za plin, ter mala in srednje velika podjetja, 
če so že priključena na distribucijsko 
omrežje za plin in če je na voljo dodatna 
oskrba;

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 stopnja 
sodelovanja. 

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 stopnja 
sodelovanja in solidarnosti.

Obrazložitev

Pojma „varnost odjemalcev“ in „solidarnost“ nista celovito vključena v ta predlog. Ker ta 
uredba zadeva zanesljivo oskrbo s plinom, je bistveno, da se pri pripravi odgovora na motnje 
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v oskrbi upoštevata varstvo odjemalcev in solidarnost med državami članicami.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Podjetja za zemeljski plin prispevajo k 
uresničevanju ciljev te uredbe, zlasti 
infrastrukturnega standarda iz člena 6 ter 
standarda oskrbe iz člena 7 te uredbe. 

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Države članice si prizadeva za čim 
večjo diverzifikacijo dobavnih poti in virov 
za oskrbo s plinom, da bi optimizirale 
fizično razpoložljivost plina v primeru 
motenj v oskrbi.

Obrazložitev

Da bi v Evropi zagotovili zanesljivo oskrbo s plinom in resnični notranji trg za plin, se 
morajo države članice poleg plina osredotočiti na druge vire energije.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) podatke o ustreznih obveznostih javnih 
služb.

(d) podatke o ustreznih obveznostih javnih 
služb in ukrepih za varstvo odjemalcev, 
kot jih določa člen 3 Direktive 
2009/73/ES, vključno z nacionalnimi 
ukrepi za varstvo odjemalcev pred 
prekomernim povišanjem cen.
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Obrazložitev
Države članice morajo opredeliti ukrepe, ki jim bodo omogočili varstvo odjemalcev pred 
prekomernim povišanjem cen. Izraza „obveznosti javnih služb“ in „varstvo odjemalcev“ sta 
natančno opredeljena v Direktivi 2009/73/ES, na katero se tukaj lahko sklicujemo.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ sprejme ukrepe za 
zagotovitev oskrbe s plinom zaščitenim 
odjemalcem v državi članici v primeru:

1. Pristojni organ sprejme ukrepe za 
zagotovitev oskrbe s plinom zaščitenim 
odjemalcem, tudi ranljivim, v državi 
članici v primeru:

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organ sprejme ukrepe za 
zagotovitev oskrbe s plinom zaščitenim 
odjemalcem za obdobje šestdesetih dni tudi 
v primeru izrednih razmer, kot določa člen 
9(2). Pristojni organ se trudi zaščitenim 
odjemalcem zagotavljati oskrbo, dokler je 
to potrebno. 

2. Pristojni organ sprejme ukrepe za 
zagotovitev oskrbe s plinom zaščitenim 
odjemalcem, tudi ranljivim, za obdobje 
šestdesetih dni tudi v primeru izrednih 
razmer, kot določa člen 9(2). Pristojni 
organ se trudi zaščitenim odjemalcem, tudi 
ranljivim, zagotavljati oskrbo, dokler je to 
potrebno. 

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pristojni organ zagotovi, da se pogoji za 
oskrbo zaščitenih odjemalcev določijo brez 
poseganja v normalno delovanje notranjega 
trga s plinom ter po ceni, ki upošteva tržno 
vrednost surovine.

5. Pristojni organ ob upoštevanju 
solidarnosti med državami članicami in 
ustreznimi obveznostmi javnih služb
zagotovi, da se pogoji za oskrbo zaščitenih 
odjemalcev, tudi ranljivih, določijo brez 
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poseganja v normalno delovanje notranjega 
trga s plinom ter po ceni, ki upošteva tržno 
vrednost surovine. V primeru krize države 
članice sprejmejo vse ukrepe, ki so 
potrebni za preprečevanje povišanja cen 
plina za zaščitene odjemalce, tudi ranljive.

Obrazložitev

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Države članice zagotovijo, da so vsi 
odjemalci seznanjeni s standardom oskrbe 
iz odstavka 1 in 2 in ukrepi za varstvo 
potrošnikov, navedenimi v Direktivi 
2009/73/ES. Države članice krijejo 
dodatne stroške nujne dobave ranljivim 
odjemalcem v izrednih razmerah, 
opredeljenih v členu 9(2).

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) ugotavlja pričakovani prispevek 
netržnih ukrepov iz Priloge III, ki so 
predvideni za stopnjo izrednih razmer 
oziroma jih je treba na tej stopnji izvesti, in 
ocenjuje, v kolikšni meri je treba za 
obvladovanje krize uporabiti netržne 
ukrepe, ocenjuje njihove učinke in določa 
postopke za njihovo izvajanje;

(7) ugotavlja pričakovani prispevek 
netržnih ukrepov iz Priloge III, ki so 
predvideni za stopnjo izrednih razmer 
oziroma jih je treba na tej stopnji izvesti, in 
ocenjuje, v kolikšni meri je treba za 
obvladovanje krize uporabiti netržne 
ukrepe, ocenjuje njihove učinke in določa 
postopke za njihovo izvajanje; netržni 
ukrepi se za zagotavljanje zanesljive 
oskrbe s plinom uporabijo kot skrajni 
ukrep.

Predlog spremembe 21
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Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Če Komisija meni, da so v primeru 
izrednih razmer na ravni Skupnosti 
ukrepi pristojnega organa ali podjetij za 
zemeljski plin nezadostni, lahko začne 
neposredno izvajati ukrepe iz prilog II in 
III, da bi obnovila oskrbo prizadetega trga 
s plinom. 

Obrazložitev

In case of disruption of gas supply if  the actions undertaken at national level turn out to be 
insufficient, the involvement of the European Commission is desired to ensure the security of 
supply to the EU as a whole. The Commission should coordinate the actions of the natural 
gas undertakings and national competent authorities until the normal functioning of the 
market is restored.  However, if the voluntary actions undertaken by the national competent 
authorities and the natural gas undertakings in a coordinated by the EC way turn out to be 
ineffective, the Commission should be entitled – as a last resort - to introduce the predefined 
measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which 
are indispensible to restore the functioning of internal market.
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

a) države članice Komisiji pošljejo 
obstoječe medvladne sporazume, sklenjene 
s tretjimi državami, ki vplivajo na razvoj 
plinske infrastrukture in oskrbe s plinom; 
pred sklenitvijo novih medvladnih 
sporazumov se države članice posvetujejo s
Komisijo glede ocene njihovega 
spoštovanja zakonodaje notranjega trga;
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