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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Glede na dejstvo, da bo EU še dlje časa ostala neto uvoznica energije, mora trgovinska 
politika Komisije zagotoviti ugodne razmere za trgovino z energetskimi proizvodi. Pri tem jo 
podpirajo države članice, ki s tretjimi državami sklepajo medvladne sporazume, v katerih so 
pogosto omenjeni tudi pogoji trgovanja in naložbe v fiksno energetsko infrastrukturo.
Medtem ko bi ti vidiki lahko upravičili razširitev pravne podlage sklepa z vključitvijo 
člena 207 PDEU, je treba priznati, da je prvotni namen sklepa vzpostaviti sistem za izmenjavo 
informacij, da se zagotovi ustrezno delovanje notranjega trga, povečana trajnost in 
zanesljivost oskrbe z energijo, zato temelji na členu 194 PDEU. Vzpostavitev mehanizma za 
izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi med državami članicami in tretjimi 
državami na področju energije je tako namenjen zlasti ciljem evropske energetske politike.

Predlagana izmenjava informacij med državami članicami in usklajena podpora s strani 
Evropske komisije bi okrepila notranji trg s pravilnim izvajanjem zakonodaje, na primer 
tretjega energetskega svežnja. Predlog zagotavlja instrument za zmanjšanje pritiska na države 
članice, da bi v medvladnih sporazumih sprejele regulativne koncesije, ki ne bi bile skladne z 
zakonodajo EU. Boljša obveščenost in znanje o regulativnih spremembah bosta Komisiji tudi 
pomagala oblikovati trgovinske politike v odnosu do velikih dobaviteljic energije, na primer 
Rusije.

Poleg tega lahko pomaga EU povečati zanesljivost oskrbe z usklajevanjem prizadevanj držav 
članic v pogajalskem procesu. Podpira uresničitev solidarnostnega mehanizma, določenega v 
uredbi o zanesljivosti oskrbe s plinom, na podlagi obveščanja o obsegu in virih uvožene 
energije, da bo zanesljivost oskrbe postala realnost za vse države članice EU. Prav tako se 
zanesljivost oskrbe z energijo spodbuja tudi z zagotavljanjem popolne skladnosti vseh 
sporazumov z notranjim energetskim trgom Unije in zakonodajo EU, kar zagotavlja stabilen 
pravni okvir, potreben za opravljene naložbe. To je tudi v interesu pristojnosti EU za 
trgovinsko politiko in naložbeno politiko. Glede na to, da EU porabi več kot 400 milijard 
EUR na leto za uvoz energije, je treba zmanjšati njeno odvisnost od tuje energije in povečati 
njeno geopolitično neodvisnost in zanesljivost oskrbe z energijo. Predlagani mehanizem za 
izmenjavo informacij ter hkratna prizadevanja držav članic, da uresničijo cilj, v skladu s 
katerim naj bi prihranile vsaj 20 % energije, bo za vsaj 50 milijard EUR na leto zmanjšal 
prenos bogastva iz gospodarstev EU v države proizvajalke energije in okrepil zanesljivost 
oskrbe z energijo v EU.

Mehanizem za izmenjavo informacij bi moral prav tako okrepiti trajnost z usklajevanjem 
naložbenih odločitev v energijo in dolgoročnih ciljev EU v zvezi s podnebjem in energijo ter 
z izogibanjem podvajanju infrastrukture za prenos energije. Slednje bi lahko glede na 
dolgoročne naložbene cikle in življenjsko dobo te infrastrukture povzročilo ne samo 
neučinkovitost in blokado v položaju, kjer je preveč zmogljivosti na fosilna goriva v 
prihodnjem okviru vzdržnega gospodarstva EU odvečnih, temveč bi bilo tudi ekonomsko 
neučinkovito, saj bi povzročilo dodatne stroške. Evropski parlament je na to že opozoril v 
Bendtsenovem poročilu1, v katerem je navedeno, da so prihranki energije ključni za večjo 

                                               
1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2010 o pregledu akcijskega načrta o energetski 
učinkovitosti (2010/2107(INI))
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zanesljivost oskrbe z energijo, saj bi doseganje cilja 20 % prihranka energije prihranilo toliko 
energije, kot je lahko dobavi 15 plinovodov Nabucco. Končni cilj mora biti, da bodo imeli od 
trajnostne in zanesljive oskrbe z energijo po dostopnih cenah koristi podjetja in potrošniki 
vseh držav članic. 

Predlagani predlogi sprememb zato podpirajo predlog Komisije ter hkrati ohranjajo 
avtonomnost držav članic pri pogajanjih o sporazumih s tretjimi državami. 

Predhodno preverjanje skladnosti pri pogajanjih o medvladnih sporazumih je najučinkovitejši 
način za doseganje potrebne pravne varnosti glede skladnosti pogodb z zakonodajo EU in 
dolgoročnimi cilji politike. Če naj bi bilo delo učinkovito, mora postati pravilo, da Komisija 
nove sporazume pred sklenitvijo oceni. Če morajo države članice same zagotoviti pravno 
skladnost ter povečano zanesljivost oskrbe in trajnost, mora Komisija na podlagi mnenja 
oceniti in predlagati morebitne potrebne spremembe. Zadevni državi članici se takšna 
priporočila posredujejo pravočasno, da lahko prepreči pravne nejasnosti, neusklajene, 
nevzdržne ali ekonomsko neutemeljene odločitve ter morebitne prihodnje postopke za 
ugotavljanje kršitev, ki jih vodi Komisija. 

Po istem postopku mora Komisija oceniti obstoječe sporazume in podati pripombe glede 
možnih neskladnosti z zakonodajo EU, da državam članicam omogoči ustrezna ponovna 
pogajanja o teh sporazumih. Vendar ni treba predvideti uradnega postopka odobritve 
obstoječih ali novih sporazumov, saj bi to preveč obremenilo predlagani sklep.

Da bi preprečili neupravičeno obremenitev podjetij in držav članic, mora biti tudi jasno, da bo 
Komisija morala uporabiti dosleden in skladen pristop pri izdaji mnenja, zlasti glede vseh 
pravnih določb EU. Vsako obstoječe in prihodnje odstopanje glede dostopa za tretje stranke je 
treba oceniti glede na ozadje stabilnega pravnega okvira na področju politike konkurence in 
ga oblikovati v korist vseh državljanov EU, zlasti porabnikov energije, ki naj bi imeli polno 
korist od liberaliziranega energetskega trga. To bi bilo treba obravnavati kot cilj predlagane 
okrepljene izmenjave informacij.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pravilno delovanje notranjega trga za 
energijo zahteva, da se energija, uvožena v 
Unijo iz tretjih držav, v celoti ureja s 
pravili o vzpostavitvi notranjega trga za 
energijo. Notranji trg za energijo, ki ne 

(3) Pravilno delovanje notranjega trga za 
energijo zahteva, da se energija, uvožena v 
Unijo iz tretjih držav, v celoti ureja s 
pravili o vzpostavitvi notranjega trga za 
energijo. Notranji trg za energijo, ki ne 
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deluje pravilno, povzroča občutljivost EU v 
zvezi z zanesljivostjo oskrbe z energijo. 
Visoka stopnja preglednosti v zvezi s 
sporazumi med državami članicami in 
tretjimi državami na področju energije bi 
Uniji omogočila sprejetje usklajenih 
ukrepov v duhu solidarnosti, da se 
zagotovita usklajenost takšnih sporazumov 
z zakonodajo Unije in učinkovita oskrba z 
energijo. 

deluje pravilno, povzroča ranljivost EU v 
zvezi z zanesljivostjo oskrbe z energijo. 
Visoka stopnja preglednosti v zvezi s 
sporazumi med državami članicami in 
tretjimi državami na področju energije bi 
Uniji omogočila sprejetje usklajenih 
ukrepov v duhu solidarnosti, da se 
zagotovita usklajenost takšnih sporazumov 
z zakonodajo Unije in učinkovita oskrba z 
energijo, ob hkratnem izogibanju 
nastajanja presežnih zmogljivosti, da se 
zagotovi gospodarska učinkovitost, 
trajnost in pravične cene za potrošnike.

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Komisija bi morala zagotoviti 
spoštovanje interesov evropskih 
potrošnikov z vztrajanjem pri skladnosti 
medvladnih sporazumov na področju 
energije z zakonodajo EU, zlasti z 
zakonodajo EU na področju notranjega 
trga, vključno z določbami o dostopu 
tretjih strani v zakonodaji EU o 
notranjem energetskem trgu. 

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Medvladne sporazume, ki jih je treba v 
celoti uradno sporočiti Komisiji na podlagi 
drugih aktov Unije, na primer [Uredbe 
(EU) št. …/… Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne … o prehodnih dogovorih za 
dvostranske sporazume o naložbah med 
državami članicami in tretjimi državami], 

(5) Medvladne sporazume, ki jih je treba v 
celoti uradno sporočiti Komisiji na podlagi 
drugih aktov Unije, na primer [Uredbe 
(EU) št. …/… Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne … o prehodnih dogovorih za 
dvostranske sporazume o naložbah med 
državami članicami in tretjimi državami], 
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je treba izključiti iz mehanizma za 
izmenjavo informacij, ki ga določa ta 
sklep.

bi bilo treba izključiti iz mehanizma za 
izmenjavo informacij, ki ga določa ta 
sklep. Komisija pa bi morala pregledati 
takšne dvostranske naložbene sporazume 
med državami članicami in tretjimi 
državami glede dejstva, ali vsebujejo 
posebne določbe o energiji, ki so 
pomembne za področje uporabe tega 
sklepa, in o tem poročati državam 
članicam in Parlamentu.

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Komisija mora imeti na lastno 
pobudo ali na zahtevo države članice, ki je 
s pogajanji dosegla mednarodni 
sporazum, pravico do ocene združljivosti 
dogovorjenega sporazuma z zakonodajo 
Unije, preden je podpisan.

(10) Komisija bi morala oceniti 
združljivost dogovorjenega sporazuma z 
zakonodajo Unije, preden je ta podpisan, 
ter posredovati mnenje o potrebi po 
ponovnih pogajanjih, ker bi morala 
zadevna država članica primerno 
upoštevati določbe zakonodaje EU.

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Ker obstajata notranji trg za 
energijo in skupna energetska strategija, 
meddržavni sporazumi vplivajo na vso
politiko. Zato je treba zagotoviti, da bodo 
tovrstni sporazumi sodili v skupni politični 
koncept.
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Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Mnogo sporazumov o energiji 
vsebuje elemente o naložbah. Tudi 
energetska listina na primer vsebuje 
določbe glede naložb. Zato je treba 
zagotoviti, da se ohrani skladnost med 
sporazumi o energiji in sporazumi o 
naložbah. V povezavi s tem bi bilo treba 
upoštevati zlasti pravice in priporočila 
Evropskega parlamenta za prihodnjo 
naložbeno politiko.

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b) Pri usklajevanju meddržavnih 
sporazumov bi morala Evropska komisija 
prevzeti dejavno in spodbujajočo vlogo, da 
bi zagotovila, da bi se lahko izvedle vse 
zastavljene zahteve.

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta sklep določa mehanizem za 
izmenjavo informacij med državami 
članicami in Komisijo v zvezi z 
medvladnimi sporazumi.

1. Ta sklep določa mehanizem za 
izmenjavo informacij med državami 
članicami in Komisijo v zvezi z 
medvladnimi sporazumi, da se izboljša 
zanesljivost oskrbe Unije z energijo, 
delovanje notranjega trga za energijo ter 
doslednost in skladnost zunanjega 
delovanja Unije na področju energije ter 
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zagotovi njihova združljivost z zakonodajo 
EU.

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice najpozneje tri mesece po 
začetku veljavnosti tega sklepa Komisiji v 
celoti predložijo vse obstoječe medvladne 
sporazume in medvladne sporazume v 
začasni uporabi, ki so jih sklenile s tretjimi 
državami, skupaj z njihovimi prilogami in 
drugimi besedili, na katera se izrecno 
sklicujejo, ter vsemi spremembami 
sporazumov. Komisija vsem drugim 
državam članicam omogoči dostop do 
prejetih dokumentov v elektronski obliki.
Šteje se, da so obstoječi medvladni 
sporazumi ali medvladni sporazumi v 
začasni uporabi, ki so bili na datum začetka 
veljavnosti tega sklepa že predloženi 
Komisiji v skladu z Uredbo (EU) št. 
994/2010 in izpolnjujejo zahteve iz tega 
odstavka, predloženi za namene tega 
sklepa.

1. Države članice najpozneje tri mesece po 
začetku veljavnosti tega sklepa Komisiji v 
celoti predložijo vse obstoječe medvladne 
sporazume in medvladne sporazume v 
začasni uporabi, ki so jih sklenile s tretjimi 
državami, skupaj z njihovimi prilogami in 
drugimi besedili, na katera se izrecno 
sklicujejo, ter vsemi spremembami 
sporazumov. Komisija vsem drugim 
državam članicam omogoči dostop do 
prejetih dokumentov v elektronski obliki.
Komisija zadevne medvladne sporazume v 
12 mesecih po prejemu oceni ter obvesti 
zadevne države članice o morebitnih 
neskladnostih teh sporazumov z 
zakonodajo EU. Šteje se, da so obstoječi 
medvladni sporazumi ali medvladni 
sporazumi v začasni uporabi, ki so bili na 
datum začetka veljavnosti tega sklepa že 
predloženi Komisiji v skladu z Uredbo 
(EU) št. 994/2010 in izpolnjujejo zahteve 
iz tega odstavka, predloženi za namene 
tega sklepa.

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar namerava država članica začeti 
pogajanja s tretjo državo za spremembo 
obstoječega medvladnega sporazuma ali 
sklenitev novega medvladnega sporazuma, 
Komisijo čim prej pred predvidenim 

2. Kadar namerava država članica začeti 
pogajanja s tretjo državo za spremembo 
obstoječega medvladnega sporazuma ali 
sklenitev novega medvladnega sporazuma, 
Komisijo čim prej, vendar ne kasneje kot v 
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začetkom pogajanj pisno obvesti o svoji 
nameri. Informacije, predložene Komisiji, 
vsebujejo ustrezno dokumentacijo, 
navedbo določb, ki se bodo obravnavale pri 
pogajanjih, cilje pogajanj in druge ustrezne 
informacije. V primeru sprememb 
obstoječega sporazuma so v informacijah, 
predloženih Komisiji, označene določbe, o 
katerih se je treba ponovno pogajati. 
Komisija vsem državam članicam zagotovi 
dostop do prejetih informacij v elektronski 
obliki. Zadevna država članica redno 
obvešča Komisijo o pogajanjih, ki 
potekajo. Na zahtevo Komisije ali zadevne 
države članice lahko Komisija sodeluje pri 
pogajanjih kot opazovalka.

roku treh mesecev pred predvidenim 
začetkom pogajanj pisno obvesti o svoji 
nameri. Informacije, predložene Komisiji, 
vsebujejo ustrezno dokumentacijo, 
navedbo določb, ki se bodo obravnavale pri 
pogajanjih, cilje pogajanj in druge ustrezne 
informacije. V primeru sprememb 
obstoječega sporazuma so v informacijah, 
predloženih Komisiji, označene določbe, o 
katerih se je treba ponovno pogajati. 
Komisija vsem državam članicam zagotovi 
dostop do prejetih informacij v elektronski 
obliki. Zadevna država članica redno 
obvešča Komisijo o pogajanjih, ki 
potekajo. Na zahtevo Komisije ali zadevne 
države članice lahko Komisija sodeluje pri 
pogajanjih kot opazovalka.

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko na lastno pobudo
najpozneje v štirih tednih od prejema 
obvestila o zaključenih pogajanjih ali na 
zahtevo države članice, ki je s pogajanji 
dosegla medvladni sporazum, pred 
podpisom sporazuma oceni združljivost 
dogovorjenega sporazuma z zakonodajo 
Unije. Če Komisija ali zadevna država 
članica zaprosi za takšno predhodno 
oceno združljivosti dogovorjenega 
medvladnega sporazuma z zakonodajo 
Unije, je treba dogovorjeni, vendar še 
nepodpisani osnutek medvladnega 
sporazuma predložiti v pregled Komisiji.
Zadevna država članica se vzdrži podpisa 
sporazuma v obdobju štirih mesecev po 
predložitvi osnutka medvladnega 
sporazuma. V dogovoru z zadevno državo 
članico se lahko obdobje pregledovanja 
podaljša. Če je bilo preverjanje 
združljivosti zahtevano in Komisija v 
obdobju preučevanja ni predložila svojega 

1. Države članice Komisiji predložijo v 
pregled dogovorjene, vendar še 
nepodpisane osnutke medvladnih 
sporazumov. Komisija najpozneje v štirih 
mesecih od predložitve oceni združljivost 
dogovorjenega sporazuma z zakonodajo 
Unije, zlasti glede konkurenčnega prava 
in zakonodaje o notranjem trgu za 
energijo. Zadevna država članica se vzdrži 
podpisa sporazuma v tem obdobju 
preučevanja. V dogovoru z zadevno 
državo članico se lahko obdobje 
pregledovanja podaljša. Če Komisija v 
obdobju preučevanja ne predloži svojega 
mnenja, se šteje, da ne nasprotuje.



PE478.354v02-00 10/13 AD\889590SL.doc

SL

mnenja, se šteje, da ni nasprotovala.

Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Če ocena osnutka medvladnega 
sporazuma privede do negativnega 
mnenja, Komisija predlaga možne rešitve 
ali opredeli potrebe po ponovnih 
pogajanjih, ki jih morajo zadevne države 
članice ustrezno upoštevati.

Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija olajša usklajevanje med 
državami članicami z namenom:

1. Komisija olajša in spodbudi
usklajevanje med državami članicami z 
namenom:

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Člen 6 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) razvijanja standardnih klavzul na 
podlagi najboljše prakse, katerih uporaba 
bo zagotovila popolno skladnost prihodnjih 
medvladnih sporazumov z energetsko 
zakonodajo Unije.

(c) razvijanja standardnih klavzul na 
podlagi najboljše prakse, katerih uporaba 
bo zagotovila popolno skladnost prihodnjih 
medvladnih sporazumov z energetsko 
zakonodajo Unije in raven zanesljivosti 
oskrbe z energijo, predvidene z 
dolgoročnimi cilji EU na področju 
energije in podnebja.
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Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ca) integracije in vključitve sporazumov v 
skupno evropsko energetsko politiko, kot 
je opisana v energetskem načrtu do 
leta 2050.

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Člen 6a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skladnost med sporazumi o energiji in 
sporazumi o naložbah
Komisija zagotovi, da so sporazumi o 
energiji, ki imajo elemente o naložbah, 
skladni z zakonodajo o dvostranskih 
sporazumih o naložbah. Zagotovi tudi, da 
se v prihodnje spoštujejo pravice 
Evropskega parlamenta o udeležbi pri 
sporazumih o energiji, ki imajo elemente 
o naložbah. Upoštevajo se zlasti 
priporočila Evropskega parlamenta za 
prihodnjo naložbeno politiko.

Predlog spremembe 17

Predlog sklepa
Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pregled Poročanje in pregled

Predlog spremembe 18

Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija vsaki dve leti poroča 
Evropskemu parlamentu o informacijah, 
prejetih v skladu s členom 3, ter mu v 
roku dveh let od začetka veljavnosti tega 
sklepa posreduje izčrpno oceno.
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