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Predlog spremembe 7
Marek Siwiec

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 in ranljivih odjemalcev. 
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.

Or. en

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.
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Predlog spremembe 8
 Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Eva-Britt Svensson, Cornelis de 
Jong

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. 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. Vendar je 
bistveno, da pri tem ni ogrožena 
sposobnost držav članic, da oblikujejo 
ukrepe, ki so prilagojeni njihovim 
posebnim zahtevam.

Or. en

Predlog spremembe 9
Toine Manders

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 

(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 
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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.

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. Usklajen 
odgovor v primeru krize pri oskrbi s 
plinom mora pripraviti koordinacijska 
skupina za plin, ki bo ustanovljena s to 
uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 10
Rareş-Lucian Niculescu

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.

Or. ro
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Predlog spremembe 11
Rareş-Lucian Niculescu

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 ter poudarek 
na zmogljivostih za pripravo in 
usklajevanje v primeru izrednih razmer 
sta bistvena dejavnika 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. 

Or. ro

Predlog spremembe 12
Rareş-Lucian Niculescu

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 

(10) Izrazito je treba spodbujati naložbe v 
nove plinske infrastrukture s političnega in 
institucionalnega vidika ter jih financirati 
s pomočjo različnih posebnih 
instrumentov na nacionalni ravni in ravni 
Skupnosti. Kadar je narava naložbe v 
infrastrukturo čezmejna, se morata 
Agencija za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (Agency for the Cooperation 
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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.

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. ro

Predlog spremembe 13
Toine Manders

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. 
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. ENTSO-G mora imeti 
pristojnost odločanja in usklajevati 
delovanje upravljavcev prenosnega 
omrežja. Če plinska podjetja nočejo 
vlagati v infrastrukturo, mora imeti 
ENTSO-G pristojnost, da poišče druge 
vlagatelje, na primer institucionalne, kot 
so pokojninski skladi, itd. 

Or. en
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Predlog spremembe 14
Rareş-Lucian Niculescu

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.

Or. ro

Predlog spremembe 15
 Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Eva-Britt Svensson, Cornelis de 
Jong

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 določiti ukrepe za 
izredne razmere, ki se uporabijo, ko se trgi 
niso več sposobni učinkovito soočiti z 
motnjami v oskrbi s plinom. V izrednih 
razmerah morajo imeti mehanizmi, ki 
temeljijo na zagotavljanju varstva 
odjemalcev, prednost pri blaženju učinkov 
motenj v oskrbi. 

Or. en
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Obrazložitev

Člen 153(2) Pogodbe o ES izrecno določa, de se „pri opredeljevanju in izvajanju drugih 
politik in dejavnosti Skupnosti [...] upoštevajo zahteve varstva potrošnikov“.

Predlog spremembe 16
Marek Siwiec

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 
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.

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

Or. en

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 17
Marek Siwiec

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 

(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 
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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. 

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. 

Or. en

Obrazložitev

Pojma „zaščita 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 18
 Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Eva-Britt Svensson, Cornelis de 
Jong

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 in pristojnih organov je zato 
bistvenega pomena pri ohranjanju dobro 
delujočega notranjega trga, zlasti v primeru 
motenj v oskrbi in v kriznih situacijah. 
Vloga držav članic in njihovih pristojnih 
organov je bistvena za zagotavljanje 
oskrbe s plinom, zlasti pri motnjah v 
oskrbi in v kriznih razmerah.

Or. en
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Predlog spremembe 19
Marek Siwiec

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 varstva odjemalcev (kot so 
navedene 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.

Or. en

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 20
Rareş-Lucian Niculescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Za dobro delovanje trga je bistvenega 
pomena, da podjetja plinskega 
gospodarstva pravočasno izvedejo naložbe 
v domačo proizvodnjo in infrastrukture, 

(17) Za dobro delovanje trga je bistvenega 
pomena, da podjetja plinskega 
gospodarstva pravočasno izvedejo naložbe 
v domačo proizvodnjo in infrastrukture, 
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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.

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. Da se zagotovi 
potrebno ravnovesje za pravilno delovanje 
trga v izrednih razmerah, je treba 
državam članicam omogočiti sodelovanje 
pri sofinanciranju projektov na podlagi 
izbora Komisije, ki so bistveni za 
preprečevanje morebitnih blokad.  

Or. ro

Predlog spremembe 21
Rareş-Lucian Niculescu

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 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 v 
okviru skupnega odbora predstavnikov 
(sestavljenega iz predstavnikov Komisije, 
Sveta in Evropskega parlamenta), ki bi bil 
edini organ, pristojen za centraliziranje 
zahtev in predložitev ukrepov, sprejetih na 
ravni Unije v primeru motenj v 
zanesljivosti oskrbe.

Or. ro
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Predlog spremembe 22
Marek Siwiec

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 posamezna država 
članica ohrani in zagotovi oskrbo s 
plinom, zlasti kar zadeva gospodinjstva ter 
ranljive in 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, 
varstvo odjemalcev, upravljanje cen in 
kompenzacije –, določiti še pred 
nastankom kakršne koli krize.

Or. en

Obrazložitev

Treba je poudariti, da so države članice odgovorne za zagotovitev oskrbe s plinom zlasti 
gospodinjstev ter ranljivih in zaščitenih odjemalcev, kadar jih trg ne more več oskrbovati z 
njim. Posamezna država članica je odgovorna za blagostanje svojih državljanov. Pri pripravi 
strateških načrtov za krizne razmere je treba natančno preučiti obveznosti javnih služb, 
varstvo ranljivih odjemalcev in odpravljanje pomanjkanja energije.

Predlog spremembe 23
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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 ohraniti oskrbo s 
plinom, zlasti kar zadeva zaščitene 
odjemalce, kot so gospodinjstva, 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.

Or. en
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Predlog spremembe 24
Zuzana Roithová

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 ohraniti oskrbo s 
plinom, zlasti kar zadeva gospodinjstva in 
bolnišnice ter ostale zaščitene odjemalce, 
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.

Or. en

Obrazložitev

V kriznih razmerah je treba zagotoviti oskrbo gospodinjstev in bolnišnic ter ostalih zaščitenih 
odjemalcev.

Predlog spremembe 25
Toine Manders

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 oskrbo s plinom, zlasti kar zadeva 
gospodinjstva in ostale zaščitene 
odjemalce, kot so šole in bolnišnice ter 
ranljivi odjemalci, 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.

Or. en
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Predlog spremembe 26
Toine Manders

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]. Ker ta uredba temelji na 
Direktivi 2009/73/ES, se mora slednja 
izvajati pred začetkom veljavnosti uredbe. 
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.

Or. en

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 eachother 
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.
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Predlog spremembe 27
Rareş-Lucian Niculescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) ENTSO-G in ACER morata biti kot 
člana koordinacijske skupino za plin v 
celoti vključena v postopek sodelovanja in 
posvetovanj na ravni Skupnosti.

(21) ENTSO-G in ACER morata biti kot 
člana koordinacijske skupine za plin v 
celoti vključena v postopek sodelovanja, 
opredeljevanja in oblikovanja rešitev ter v 
posvetovanja na ravni Skupnosti.

Or. ro

Predlog spremembe 28
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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.

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 29
 Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Eva-Britt Svensson, Cornelis de 
Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Cilj uredbe je omogočiti podjetjem 
plinskega gospodarstva in pristojnim 
organom držav članic, da ob motnjah v 
oskrbi kar najdlje zagotavljajo učinkovito 
delovanje notranjega trga s plinom, 
dokler pristojni organi ne sprejmejo 
ukrepov za rešitev situacije, v kateri trg ne 
more več zagotoviti potrebnih zalog plina. 
Takšni izredni ukrepi morajo biti v celoti 
skladni s pravili Skupnosti in je o njih 
treba obvestiti Komisijo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 30
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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 

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, in da se v njej 
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dejanske motnje v oskrbi. praktično odraža duh solidarnosti, ki ga 
vsebuje Pogodba o delovanju Evropske 
unije. 

Or. en

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 31
Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Direktiva 2009/73/ES

Vse države članice morajo pred začetkom 
veljavnosti te uredbe izvajati Direktivo 
2009/73/ES o skupnih pravilih notranjega 
trga z zemeljskim plinom.

Or. en

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 eachother 
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.
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Predlog spremembe 32
Zuzana Roithová

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(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 in bolnišnice, ki 
so že priključeni na distribucijsko omrežje 
za plin in lahko, če tako odloči zadevna 
država članica – potem, ko opravi oceno 
tveganja in učinka v skladu s členom 8, 
pri čemer upošteva tehnično izvedljivost in 
gospodarsko oceno vseh stroškov in 
koristi za trg –, vključujejo druge 
odjemalce pod pogojem, da so že 
priključeni na distribucijsko omrežje za 
plin;

Or. en

Obrazložitev

V kriznih razmerah je resnično treba zagotoviti oskrbo gospodinjstev in bolnišnic kot 
zaščitenih odjemalcev. Če se država članica odloči, da so zaščiteni odjemalci poleg 
gospodinjstev in bolnišnic tudi drugi odjemalci, mora to utemeljiti s tehtno oceno učinka, pri 
čemer mora oceniti tudi stroške in koristi za trg, saj bi takšna razširjena opredelitev lahko 
zahtevala ogromna vlaganja in stroške, ki bi bremenili končne odjemalce.

Predlog spremembe 33
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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, 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;

Or. en
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Predlog spremembe 34
 Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Eva-Britt Svensson, Cornelis de 
Jong

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, mala in srednje 
velika podjetja, šole in bolnišnice ki so že 
priključeni na distribucijsko omrežje za 
plin in lahko, če tako odloči zadevna 
država članica, vključujejo tudi druge 
odjemalce glede na javni interes in pod 
pogojem, da so že priključeni na 
distribucijsko omrežje za plin;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe razširja področje uporabe uredbe na ranljive odjemalce.

Predlog spremembe 35
Adam Bielan

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 so že 
priključeni na distribucijsko omrežje za 
plin in lahko, če tako odloči zadevna 
država članica, vključujejo tudi druge 
odjemalce, kot so mala in srednje velika 
podjetja, šole in bolnišnice, pod pogojem, 
da so že priključeni na distribucijsko 
omrežje za plin;

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je, da se državam članicam pusti nekaj manevrskega prostora pri opredelitvi 
zaščitenih odjemalcev. Ta seznam se ne sme omejevati zgolj na specifične odjemalce.

Predlog spremembe 36
 Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Eva-Britt Svensson, Cornelis de 
Jong

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „pristojni organ“ pomeni nacionalni 
regulativni organ ali nacionalni vladni 
organ, ki ga država članica določi, da je 
odgovoren za zanesljivost oskrbe s plinom. 
To ne vpliva na izbiro države članice, da 
nekatere naloge iz te uredbe dodeli 
drugim organom, kot je pristojni organ.
Te naloge se izvajajo pod nadzorom 
pristojnega organa in se podrobno določijo 
v načrtih iz člena 4.

(2) „pristojni organ“ pomeni nacionalni 
regulativni organ ali nacionalni vladni 
organ, ki ga država članica določi, da je 
odgovoren za zanesljivost oskrbe s plinom. 
Te naloge se izvajajo pod nadzorom 
pristojnega organa in se podrobno določijo 
v načrtih iz člena 4. 

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organ mora vedno pomeniti nacionalni regulativni organ. Vsakršno odstopanje 
izkrivlja njegovo temeljno funkcijo in namen njegovega obstoja kot neodvisnega organa, ki 
zagotavlja interese odjemalcev. 

Predlog spremembe 37
 Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Eva-Britt Svensson, Cornelis de 
Jong

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 

(1) Zagotavljanje zanesljive oskrbe s 
plinom je predvsem naloga držav članic in 
njihovih pristojnih organov. Zagotavljanje 
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držav članic, industrijskih odjemalcev 
plina in Komisije, in sicer glede na 
področja odgovornosti. Med njimi mora 
biti visoka stopnja sodelovanja.

zanesljivosti oskrbe s plinom je tudi naloga 
podjetij plinskega gospodarstva in
industrijskih odjemalcev plina, in sicer 
glede na področja odgovornosti. Med njimi 
mora biti visoka stopnja sodelovanja. 

Or. en

Obrazložitev

Suverena pravica vsake države do zagotavljanja svojih gospodarskih interesov ne more biti 
pod nadzorom Evropske komisije.

Predlog spremembe 38
Marek Siwiec

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. 

Or. en

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.
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Predlog spremembe 39
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Eva-Britt Svensson, Cornelis de 
Jong

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Ukrepi za zagotavljanje zanesljivosti 
oskrbe so jasno opredeljeni, transparentni, 
sorazmerni, nediskriminatorni, preverljivi 
in ne izkrivljajo neupravičeno konkurence 
ter učinkovitega delovanja notranjega 
trga.

(5) Ukrepi za zagotavljanje zanesljivosti 
oskrbe so jasno opredeljeni, transparentni, 
sorazmerni, nediskriminatorni, preverljivi 
in upoštevajo gospodarske interese 
potrošnikov.

Or. en

Obrazložitev

Člen 153(2) Pogodbe o ES izrecno določa, de se „pri opredeljevanju in izvajanju drugih 
politik in dejavnosti Skupnosti [...] upoštevajo zahteve varstva potrošnikov“.

Predlog spremembe 40
Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Vsaka država članica si prizadeva za 
čim večjo diverzifikacijo dobavnih poti in 
virov za oskrbo s plinom, da bi 
optimizirala fizično razpoložljivost plina v 
primeru motenj v oskrbi. 

Or. en

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.
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Predlog spremembe 41
Marek Siwiec

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 varstvu odjemalcev (kot jih 
določa člen 3 Direktive 2009/73/ES), 
vključno z ukrepi držav članic za varstvo 
odjemalcev pred prekomernim povišanjem 
cen.

Or. en

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 42
Zuzana Roithová

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 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 30-dnevnem
obdobju izjemno velikega povpraševanja 
po plinu v najhladnejših obdobjih, ki se 
statistično pojavljajo vsakih 20 let.

Or. en



PE430.633v02-00 26/39 AM\796426SL.doc

SL

Obrazložitev

The reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a 
period of thirty days for the supply standard would be more than sufficient to cover all 
eventualities and would bring down costs significantly. A thirty day period also seems long 
enough to restore gas supplies or implement additional measures, such as supplies via 
reverse flows.

Predlog spremembe 43
Toine Manders

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 nacionalnega prenosnega 
omrežja, katerih delo usklajuje Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnih omrežij 
za plin s pristojnostjo odločanja, 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.

Or. en
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Predlog spremembe 44
Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – uvodno besedilo

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 in 
ranljivim odjemalcem v državi članici v 
primeru:

Or. en

Predlog spremembe 45
Zuzana Roithová

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

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 od dobaviteljev zahteva, 
da zagotovijo oskrbo s plinom zaščitenim 
odjemalcem v državi članici v primeru:

a) izredno nizkih temperatur v 
sedemdnevnem obdobju največje 
intenzivnosti, ki se statistično pojavlja 
vsakih dvajset let; in

a) izredno nizkih temperatur v 
sedemdnevnem obdobju največje 
intenzivnosti, ki se statistično pojavlja 
vsakih dvajset let; in

b) 60-dnevnega obdobja izjemno velikega 
povpraševanja po plinu v najhladnejših 
vremenskih obdobjih, ki se statistično 
pojavljajo vsakih 20 let.

b) 30-dnevnega obdobja izjemno velikega 
povpraševanja po plinu v najhladnejših 
vremenskih obdobjih, ki se statistično 
pojavljajo vsakih 20 let.

Or. en

Obrazložitev

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards. 
The supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The 
reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid disproportionate 
costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In the last approx. 40 
years since the large infrastructure for transmission of natural gas to Europe was built, the 
only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a period of thirty days for 
the supply standard would be more than sufficient to cover all eventualities and would bring 
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down costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas supplies 
or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.

Predlog spremembe 46
Zuzana Roithová

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 od dobaviteljev zahteva, 
da zagotovijo oskrbo s plinom zaščitenim 
odjemalcem za obdobje tridesetih dni tudi 
v primeru izrednih razmer, kot določa člen 
9(2). Dobavitelji se v sodelovanju s 
pristojnim organom trudijo zaščitenim 
odjemalcem zagotavljati oskrbo, dokler je 
to mogoče na podlagi tržnih ukrepov za 
zanesljivo oskrbo s plinom.

Or. en

Obrazložitev

Primarna naloga dobaviteljev bi morala biti zagotavljanje standardov za zagotavljanje 
oskrbe. Trideset dni je dovolj (glej člen 7(1)). Trg bi moral delovati, dokler je to mogoče, tržni 
mehanizmi pa morajo oblikovati fizična in pogodbena orodja za zagotavljanje oskrbe 
zaščitenih odjemalcev. 

Predlog spremembe 47
Toine Manders

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 

2. Pristojni organ sprejme ukrepe za 
zagotovitev oskrbe s plinom zaščitenim in 
ranljivim odjemalcem za obdobje 
šestdesetih dni tudi v primeru izrednih 
razmer, kot določa člen 9(2). Pristojni 



AM\796426SL.doc 29/39 PE430.633v02-00

SL

odjemalcem zagotavljati oskrbo, dokler je 
to potrebno.

organ se trudi zaščitenim in ranljivim
odjemalcem zagotavljati oskrbo, dokler je 
to potrebno.

Or. en

Predlog spremembe 48
Marek Siwiec

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
in ranljivih odjemalcev določijo brez 
poseganja v normalno delovanje notranjega 
trga s plinom ter po ceni, ki upošteva tržno 
vrednost surovine. V primeru krize države 
članice sprejmejo vse ukrepe za 
preprečevanje povišanja cen plina za 
gospodinjstva ter zaščitene in ranljive 
odjemalce.

Or. en

Predlog spremembe 49
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Eva-Britt Svensson, Cornelis de 
Jong

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 zagotovi, da se pogoji za 
oskrbo zaščitenih odjemalcev določijo brez 
poseganja v normalno delovanje notranjega 
trga s plinom, brez zmanjšanja zaščite 
gospodarskih interesov potrošnikov ter po 
ceni, ki upošteva pošteno tržno vrednost 
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surovine.

Or. en

Obrazložitev

Člen 153(2) Pogodbe o ES izrecno določa, de se „pri opredeljevanju in izvajanju drugih 
politik in dejavnosti Skupnosti [...] upoštevajo zahteve varstva potrošnikov“.

Predlog spremembe 50
Toine Manders

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

Or. en

Predlog spremembe 51
Sandra Kalniete

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.

Or. en
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Predlog spremembe 52
Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Države članice krijejo stroške nujne 
dobave plina ranljivim odjemalcem v 
primerih iz odstavkov 1 in 2. Opredelitev 
izraza „ranljivi odjemalci“ iz Direktive 
2009/73/ES se prepusti državam članicam. 

Or. en

Predlog spremembe 53
Zuzana Roithová

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – uvodno besedilo

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 z 
oceno tveganja in oceno učinka opravi 
celovito oceno tveganj, ki vplivajo na 
zanesljivost oskrbe s plinom v njegovi 
državi članici, ter oceno učinkov 
predlaganih ukrepov:

Or. en

Obrazložitev

The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for 
instance the N-1 rule for infrastructure standard. These rules, designed to ensure sufficient 
gas infrastructure capacities in the event of disruption, may, if not interpreted correctly, 
generate huge investment needs in new capacities, generating significant costs and strongly 
impacting gas prices for final customers.
Moreover, official prospective scenarios presented by the Commission, notably in its Second 
Strategic Energy Review in November 2008, highlight a moderate decrease of the EU natural 
gas consumption by 2020 due to energy efficiency measures, to the development of renewable 
energy sources, etc. 
A careful assessment is required in order to avoid a situation where new capacities would 
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remain unused, generating sunk costs and thus leading to excessive additional price increases 
for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. This 
does not appear to have been the case at this stage.
For the above mentioned reasons, in particular before extending the group of protected 
customers, a prior impact assessment should be carried out analysing whether these 
measures are effective and technically and/ or economically possible or necessary.

Predlog spremembe 54
Zuzana Roithová

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) ob upoštevanju vseh ustreznih 
nacionalnih in regionalnih okoliščin;

b) ob upoštevanju vseh ustreznih 
nacionalnih in regionalnih okoliščin ter 
učinkov;

Or. en

Predlog spremembe 55
Zuzana Roithová

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

da) ob upoštevanju tehnične izvedljivosti 
in gospodarske ocene vseh stroškov in 
koristi, ki jih ima trg od predlaganih 
ukrepov.

Or. en
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Predlog spremembe 56
Zuzana Roithová

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. Države članice zagotavljajo možnost 
čezmejnega dostopa do skladiščnih 
objektov tudi v primeru izrednih razmer in 
ne uvajajo ukrepov, ki bi neupravičeno 
omejevali pretok plina prek meja.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da poleg načrta ukrepov ob izrednih razmerah vsi organi in tudi 
zakonodajalci držav članic zagotavljajo ohranjanje čezmejnega dostopa do skladiščnih 
objektov. Države članice na splošno ne smejo uvajati ukrepov, ki bi neupravičeno omejevali 
pretok plina in s tem ogrozili obstoj notranjega trga.

Predlog spremembe 57
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Eva-Britt Svensson, Cornelis de 
Jong

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.

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 58
Marek Siwiec

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 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 vsaj 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
vsaj eno državo članico.

Or. en

Obrazložitev

Izredne razmere na ravni Skupnosti bi moralo biti mogoče razglasiti, če se le ena država 
članica znajde v krizi zaradi oskrbe. Ta postopek bo omogočil hitrejši odziv in torej tudi 
takojšnjo pomoč tej državi članici ter hitrejšo izmenjavo informacij in znanja. 

Predlog spremembe 59
Adam Bielan

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 

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 
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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.

ENTSO-G. Ustrezno stopnjo krize razglasi
na zahtevo vsaj enega pristojnega organa 
v skladu z opredelitvami iz člena 9(2) in
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.

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju, da se ena od držav članic ali geografsko območje lahko znajde v težkih 
razmerah, je treba predvideti možnost, da v takih primerih Skupnost razglasi ustrezno stopnjo 
krize. Predhodno je treba opraviti ustrezno preverjanje razmer. 

Predlog spremembe 60
Adam Bielan

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 eno od treh stopenj krize, kot so 
opredeljene v členu 9(2).

Or. en

Obrazložitev

Če so razglašene izredne razmere na ravni Skupnosti, se lahko zdi, da je prepozno za sprejemanje 
nekaterih ukrepov. Koordinacijska skupina za plin mora imeti tudi preventivno vlogo. 
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Predlog spremembe 61
Zuzana Roithová

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če Komisija meni, da ukrep, ki ga je ob 
izrednih razmerah na ravni Skupnosti 
sprejel pristojni organ ali podjetje za 
zemeljski plin, ni primeren za rešitev 
izrednih razmer ali resno ogroža položaj v 
drugi državi članici, Komisija od 
pristojnega organa ali podjetja za zemeljski 
plin zahteva, naj spremeni svoj ukrep.

4. Če Komisija meni, da ukrep, ki ga je ob 
izrednih razmerah na ravni Skupnosti 
sprejel pristojni organ ali podjetje za 
zemeljski plin, ni primeren za rešitev 
izrednih razmer ali resno ogroža položaj v 
drugi državi članici, Komisija od 
pristojnega organa ali podjetja za zemeljski 
plin zahteva, naj spremeni svoj ukrep, ali 
pa pristojnemu organu priporoči, naj to 
zahteva od podjetja za zemeljski plin.

Or. en

Obrazložitev

From the text of the draft Regulation it is clear that the Competent Authority designated by 
each Member State shall be responsible for the implementation of the emergency measures 
provided in the draft Regulation and the preventive action and emergency plans shall contain 
actions to be taken by, amongst others, natural gas undertakings.
Natural gas undertakings will be in direct relationship with national competent authorities 
and therefore should not receive instructions directly from the Commission because these 
instructions may not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the 
context of the applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and 
responsibilities and to ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in 
Article 10 paragraph 4 should be deleted.

Predlog spremembe 62
Rafał Kazimierz Trzaskowski, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik

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 
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neposredno izvajati ukrepe iz prilog II in 
III, da bi obnovila oskrbo prizadetega trga 
s plinom. 

Or. en

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 predifined 
measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which 
are indispensible to restore the functioning of internal market.

Predlog spremembe 63
Toine Manders

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. 
Komisija odloči o sestavi Skupine in 
poskrbi, da je reprezentativna, ter 
predseduje Skupini. Skupina sprejme svoj 
poslovnik, v primeru kriznih razmer na 
ravni Skupnosti pa lahko upravljavcem 
nacionalnega prenosnega omrežja naloži 
obvezne ukrepe, da bi zagotovila dobro 
delovanje notranjega trga.

Or. en
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Predlog spremembe 64
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Eva-Britt Svensson, Cornelis de 
Jong

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;
po sklenitvi novih medvladnih sporazumov 
države članice obvestijo Komisijo;

Or. en

Obrazložitev

Suverena pravica vsake države do zagotavljanja svojih gospodarskih interesov ne more biti 
pod nadzorom Evropske komisije. Poleg tega so medvladni sporazumi strogo v pristojnosti 
držav in jih sklepajo le nacionalni parlamenti. 

Predlog spremembe 65
Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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;

Or. en
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Predlog spremembe 66
Zuzana Roithová

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6 – točka b – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) podjetja za zemeljski plin obvestijo
Komisijo o naslednjih podrobnostih 
pogodb, sklenjenih z dobavitelji iz tretjih 
držav:

b) pristojni organ v agregirani obliki 
obvesti Komisijo o naslednjih podrobnostih 
pogodb, ki jih podjetja za zemeljski plin 
na svojem ozemlju sklenejo z dobavitelji iz 
tretjih držav:

Or. en

Obrazložitev

Zahtevane informacije podjetja za zemeljski plin posredujejo pristojnemu organu, ta pa jih 
Komisiji posreduje v agregirani obliki, ki zadostuje njenim potrebam.

Predlog spremembe 67
Zuzana Roithová

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) podjetja za zemeljski plin pristojnemu 
organu posredujejo informacije, ki so 
zahtevane v točki b.

Or. en

Obrazložitev

Podjetja za zemeljski plin zahtevane informacije posredujejo pristojnemu organu, ta pa jih 
Komisiji posreduje v agregirani obliki, ki zadostuje njenim potrebam.


