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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.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

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 za 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

Predlog spremembe 2

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 za zemeljski plin, držav 
članic in Skupnosti tako glede preventivnih 
ukrepov kot odziva na dejanske motnje v 
oskrbi. 

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „zaščiteni odjemalci“ pomenijo (1) „zaščiteni odjemalci“ pomenijo 
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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;

gospodinjske odjemalce, šole in bolnišnice, 
pod pogojem, da so že priključeni na 
distribucijsko omrežje za plin, ter mala in 
srednje velika podjetja, če so že 
priključena na distribucijsko omrežje za 
plin, kolikor to omogoča dodatna oskrba;

Or. en

Predlog spremembe 4

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. 

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Države članice zagotovijo, da so 
odjemalci seznanjeni s standardom oskrbe 
iz odstavka 1 ter s pravicah varstva 
potrošnikov, ki jih imajo v skladu z 
direktivo 2009/73/ES. 

Or. en



PE428.268v01-00 6/6 PA\790890SL.doc

SL

Predlog spremembe 6

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.

Or. en


