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Predlog spremembe 44
Ani Podemata (Anni Podimata)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Zemeljski plin (v nadaljnjem besedilu: 
plin) je bistveni element oskrbe z energijo 
v Skupnosti, saj predstavlja četrtino 
primarne oskrbe z energijo in se v glavnem 
uporablja pri proizvodnji energije, 
ogrevanju, kot surovina v industriji in 
gorivo v prometu.

(1) Zemeljski plin (v nadaljnjem besedilu: 
plin) je bistveni element oskrbe z energijo 
v Skupnosti, saj predstavlja četrtino 
primarne oskrbe z energijo in se v glavnem 
uporablja pri proizvodnji energije, 
ogrevanju, kot surovina v industriji in 
gorivo v prometu. Zemeljski plin je okolju 
najprijaznejše fosilno gorivo ter zanesljiva 
in preizkušena rešitev, ki podpira 
tehnologije sistemov obnovljive energije v 
času največjega povpraševanja.

Or. el

Predlog spremembe 45
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

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, 

(4) Vendar pa veljavni ukrepi glede 
zanesljivosti oskrbe s plinom, ki so bili 
sprejeti na ravni Unije, 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 se pri tem ne 
zmanjšuje možnosti držav članic, da 
oblikujejo ukrepe glede na svoje 
posebnosti.
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mora biti odgovor v primeru krize pri 
oskrbi s plinom bolj usklajen tako glede 
preventivnih ukrepov kot odziva na 
dejanske motnje v oskrbi.

Or. en

Predlog spremembe 46
Silvia-Adriana Ţicău

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. 
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 zlasti glede 
preventivnih ukrepov, kot so zmanjšanje 
porabe ter vključevanje in povezovanje 
obnovljivih virov energije v električno 
omrežje, ter odziva na dejanske motnje v 
oskrbi.

Or. ro

Obrazložitev

Preventivni ukrepi so cenejši, hkrati pa je najpomembneje zmanjšati porabo ter izkoriščati 
alternativne vire v vseh okoliščinah.  Spodbujanje teh virov bi torej moralo postati obvezno.
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Predlog spremembe 47
Zigmantas Balčytis

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. 
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 in osnovan na 
solidarnosti tako glede preventivnih 
ukrepov kot odziva na dejanske motnje v 
oskrbi.

Or. lt

Predlog spremembe 48
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Ob priznavanju osrednje vloge, ki jo 
ima mednarodno sodelovanje pri 
zagotavljanju oskrbe s plinom za 
državljane držav članic EU, mora biti 
načelo medsebojnega spoštovanja 
sodelujočih tretjih držav osnova za vse 
ustrezne politike EU in akcijske načrte; 
morebitne probleme je treba reševati s 
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političnim dialogom in pogajanji.

Or. en

Predlog spremembe 49
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Plinovodi in plinski viri Skupnosti bi 
morali podpirati zanesljivost oskrbe 
Skupnosti kot celote in vsake države 
članice posebej. Zanesljivost oskrbe bo v 
prihodnosti odvisna od tega, v kakšno smer 
se bo razvilo razmerje med gorivi, od 
razvoja proizvodnje v Skupnosti in tretjih 
državah, ki oskrbujejo Skupnost, od naložb 
v skladiščne zmogljivosti in plinovode
znotraj in zunaj Skupnosti, vključno z 
zmogljivostmi za utekočinjen zemeljski 
plin.

(5) Raznovrstnost plinovodov in plinskih 
virov Skupnosti je bistvena za izboljšanje
zanesljivosti oskrbe Skupnosti kot celote in 
vsake države članice posebej. Zanesljivost 
oskrbe bo v prihodnosti odvisna od 
povečanja energetske učinkovitosti, od 
tega, v kakšno smer se bo razvilo razmerje 
med gorivi, od razvoja proizvodnje v 
Skupnosti in tretjih državah, ki oskrbujejo 
Skupnost, od naložb v skladiščne 
zmogljivosti ter raznovrstnost plinovodov 
in virov oskrbe znotraj in zunaj Skupnosti, 
vključno z zmogljivostmi za utekočinjen 
zemeljski plin. 

Or. ro

Obrazložitev

Zmanjšanje porabe plina in zamenjava plina kot prvega vira z alternativnimi viri mora 
postati stalna prednostna naloga.

Predlog spremembe 50
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Plinovodi in plinski viri Skupnosti bi 
morali podpirati zanesljivost oskrbe 
Skupnosti kot celote in vsake države 

(5) Plinovodi in plinski viri Unije bi morali 
podpirati zanesljivost oskrbe Unije kot 
celote in vsake države članice posebej. 
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članice posebej. Zanesljivost oskrbe bo v 
prihodnosti odvisna od tega, v kakšno smer 
se bo razvilo razmerje med gorivi, od 
razvoja proizvodnje v Skupnosti in tretjih 
državah, ki oskrbujejo Skupnost, od naložb 
v skladiščne zmogljivosti in plinovode
znotraj in zunaj Skupnosti, vključno z 
zmogljivostmi za utekočinjen zemeljski 
plin.

Zanesljivost oskrbe bo v prihodnosti 
odvisna od tega, v kakšno smer se bo 
razvilo razmerje med gorivi, od razvoja 
proizvodnje v Uniji in tretjih državah, ki 
oskrbujejo Unijo, od naložb v skladiščne 
zmogljivosti ter diverzifikacijo plinovodov 
in virov znotraj in zunaj Unije s posebnim 
poudarkom na projektu Nabucco, 
vključno z zmogljivostmi za utekočinjen 
zemeljski plin. 

Or. en

Predlog spremembe 51
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Odpoved največje in edine 
infrastrukture ali vira oskrbe s plinom, 
tako imenovano načelo N-1, je realna 
možnost. Če odpoved take infrastrukture 
ali vira oskrbe vzamemo za referenco pri 
tem, kaj bi morale biti države članice 
sposobne nadomestiti, je to dobra začetna 
točka za zagotavljanje njihove
zanesljivosti oskrbe s plinom. 

(8) Odpoved največje in edine plinske
infrastrukture, tako imenovano načelo N-1, 
je prav lahko realna možnost. Odpoved
take infrastrukture je ena od možnosti 
analize, ki bi lahko pomagala pri oceni 
zanesljivosti oskrbe države članice.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav so v osnutku uredbe v posebnih članih (člen 6/priloga I in člen 7) opredeljeni kazalci 
za infrastrukturo in oskrbo, so med njimi še vedno navzkrižna sklicevanja in povezave. To 
povzroča zmedo, zato je treba osnutek uredbe dopolniti, da bo razlika med obema vrstama 
kazalcev jasna. Ocena tveganja in učinka mora vključevati tudi izvajanje različnih scenarijev 
izjemno velikega povpraševanja in/ali prekinitve oskrbe, pri čemer je treba upoštevati vse 
pomembne nacionalne in regionalne okoliščine.
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Predlog spremembe 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Odpoved največje in edine 
infrastrukture ali vira oskrbe s plinom, 
tako imenovano načelo N-1, je realna 
možnost. Če odpoved take infrastrukture 
ali vira oskrbe vzamemo za referenco pri 
tem, kaj bi morale biti države članice 
sposobne nadomestiti, je to dobra začetna 
točka za zagotavljanje njihove
zanesljivosti oskrbe s plinom. 

(8) Odpoved največje in edine plinske
infrastrukture, tako imenovano načelo N-1, 
je prav lahko realna možnost. Odpoved
take infrastrukture je ena od možnosti 
analize, ki bi lahko pomagala pri oceni 
zanesljivosti oskrbe države članice.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav so v osnutku uredbe v posebnih članih (člen 6/priloga I in člen 7) opredeljeni kazalci 
za infrastrukturo in oskrbo, so med njimi še vedno navzkrižna sklicevanja in povezave. To 
povzroča zmedo, zato je treba osnutek uredbe dopolniti, da bo razlika med obema vrstama 
kazalcev jasna. Ocena tveganja in učinka mora vključevati tudi izvajanje različnih scenarijev 
izjemno velikega povpraševanja in/ali prekinitve oskrbe, pri čemer je treba upoštevati vse 
pomembne nacionalne in regionalne okoliščine.

Predlog spremembe 53
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Odpoved največje in edine 
infrastrukture ali vira oskrbe s plinom, tako 
imenovano načelo N-1, je realna možnost. 
Če odpoved take infrastrukture ali vira 
oskrbe vzamemo za referenco pri tem, kaj 
bi morale biti države članice sposobne 
nadomestiti, je to dobra začetna točka za 
zagotavljanje njihove zanesljivosti oskrbe 
s plinom.

(8) Odpoved največje in edine 
infrastrukture ali vira oskrbe s plinom, tako 
imenovano načelo N-1, je realna možnost. 
Če odpoved take infrastrukture ali vira 
oskrbe vzamemo za referenco pri tem, kaj 
bi morale biti EU kot celota in posamezne
države članice sposobne nadomestiti, je to 
dobro merilo za začetno presojo varnosti 
oskrbe s plinom v EU kot celoti in v 
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posamezni državi članici.

Or. es

Obrazložitev

Ker se različne države članice pogosto oskrbujejo iz istega vira ali prek iste infrastrukture, bi 
kakršna koli težava pri takšni oskrbi le še poslabšala posledice za vse te države, saj nobena 
izmed njih ne bi mogla zaprositi sosednje države članice za pomoč. Zato je potrebna presoja 
merila N-1 na ravni EU.

Predlog spremembe 54
Gaston Franco

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Odpoved največje in edine 
infrastrukture ali vira oskrbe s plinom, 
tako imenovano načelo N-1, je realna 
možnost. Če odpoved take infrastrukture 
ali vira oskrbe vzamemo za referenco pri 
tem, kaj bi morale biti države članice 
sposobne nadomestiti, je to dobra začetna 
točka za zagotavljanje njihove
zanesljivosti oskrbe s plinom. 

(8) Odpoved največje in edine plinske 
infrastrukture, tako imenovano načelo N-1, 
je realna možnost. Če odpoved take 
infrastrukture vzamemo za referenco pri 
tem, kaj bi morale biti države članice 
sposobne nadomestiti, je to dobra začetna 
točka za analizo zanesljivosti oskrbe s 
plinom vsake države članice.

Or. en

Obrazložitev

Pravilo N-1, kot je opredeljeno v tej uredbi, velja le za infrastrukturo.

Predlog spremembe 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Primerna plinska infrastruktura v državi 
članici in celotni Skupnosti je bistvenega 

(9) Primerna plinska infrastruktura v državi 
članici in celotni Uniji je bistvenega 
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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. 

pomena pri odpravi prekinitev v oskrbi. Z 
ocenami tveganja in učinka po skupni 
metodologiji bi bilo treba zagotoviti 
dejansko in učinkovito izvajanje skupnih 
minimalnih meril glede zanesljivosti 
oskrbe s plinom in enakovrednih pogojev 
za zanesljivost oskrbe s plinom, pri čemer 
je treba upoštevati nacionalne ali 
regionalne posebnosti, 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 po plinu. 
Vendar je treba poudariti, da bi prehod na 
fosilna goriva pomenil večje emisije 
toplogrednih plinov. Treba je dodatno 
spodbujati učinkovito uporabo energije 
kot ukrep na strani povpraševanja. Treba 
je ustrezno upoštevati vpliv predlaganih 
ukrepov na strani oskrbe in 
povpraševanja na okolje ter dati prednost 
ukrepom, ki na okolje vplivajo najmanj. 
Pri vsaki naložbi v infrastrukturo je treba 
ustrezno upoštevati okolje in pravni red 
Skupnosti za to področje.

Or. en

Obrazložitev

Namesto določanja obveznih standardov EU bi se morala uredba osredotočiti na zahtevo, da 
države članice izvedejo natančno oceno tveganja in učinka po tehtni skupni metodologiji, pri 
čemer lahko po potrebi upoštevajo zlasti določene nacionalne okoliščine in posebnosti.
Rezultati se uporabijo pri preventivnih akcijskih načrtih in načrtih ukrepov ob izrednih 
razmerah; te načrte se še pregleda, da se zagotovi njihova ustreznost. Podobne načrte je 
mogoče pripraviti tudi na regionalni ravni.
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Predlog spremembe 56
Fiorello Provera, Lara Comi

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 Uniji je bistvenega 
pomena pri odpravi prekinitev v oskrbi. Z 
ocenami tveganja in učinka po skupni 
metodologiji bi bilo treba zagotoviti 
dejansko in učinkovito izvajanje skupnih 
minimalnih meril glede zanesljivosti 
oskrbe s plinom in enakovrednih pogojev 
za zanesljivost oskrbe s plinom, pri čemer 
je treba upoštevati nacionalne ali 
regionalne posebnosti 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 po plinu.

Or. en

Obrazložitev

Namesto določanja obveznih standardov EU bi se morala uredba osredotočiti na zahtevo, da 
države članice izvedejo natančno oceno tveganja in učinka po tehtni skupni metodologiji, pri 
čemer lahko po potrebi upoštevajo zlasti določene nacionalne okoliščine in posebnosti.
Rezultati se uporabijo pri preventivnih akcijskih načrtih in načrtih ukrepov ob izrednih 
razmerah; te načrte se še pregleda, da se zagotovi njihova ustreznost. Podobne načrte je 
mogoče pripraviti tudi na regionalni ravni.
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Predlog spremembe 57
Patrizia Toia, Ani Podemata (Anni Podimata)

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 Uniji je bistvenega 
pomena pri odpravi prekinitev v oskrbi. Z 
ocenami tveganja in učinka po skupni 
metodologiji bi bilo treba zagotoviti 
dejansko in učinkovito izvajanje skupnih 
minimalnih meril glede zanesljivosti 
oskrbe s plinom in enakovrednih pogojev 
za zanesljivost oskrbe s plinom, pri čemer 
je treba upoštevati nacionalne ali 
regionalne posebnosti 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 po plinu.

Or. en

Obrazložitev

Namesto določanja obveznih standardov EU bi se morala uredba osredotočiti na zahtevo, da 
države članice izvedejo natančno oceno tveganja in učinka po tehtni skupni metodologiji, pri 
čemer lahko po potrebi upoštevajo zlasti določene nacionalne okoliščine in posebnosti.
Rezultati se uporabijo pri preventivnih akcijskih načrtih in načrtih ukrepov ob izrednih 
razmerah; te načrte se še pregleda, da se zagotovi njihova ustreznost. Podobne načrte je 
mogoče pripraviti tudi na regionalni ravni.
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Predlog spremembe 58
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. ro

Obrazložitev

Vedno je treba skrbeti za ukrepe z vidika povpraševanja. Učinkovita uporaba energije in 
raznovrstnost virov energije ne moreta biti edini skrbi v kriznih obdobjih.

Predlog spremembe 59
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas) 

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Primerna plinska infrastruktura v državi 
članici in celotni Skupnosti je bistvenega 

(9) Primerna plinska infrastruktura v državi 
članici in celotni Uniji je bistvenega 
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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. 

pomena pri odpravi prekinitev v oskrbi. 
Skupna minimalna merila glede 
zanesljivosti oskrbe s plinom morajo 
zagotoviti enakovredne pogoje za 
zanesljivost oskrbe s plinom, pri čemer se 
upoštevajo nacionalne ali regionalne 
posebnosti, 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. en

Predlog spremembe 60
Zigmantas Balčytis

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 in raznovrstna plinska 
infrastruktura v državah članicah, zlasti v 
regijah, ki so izolirane od virov oskrbe z 
energijo, 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.

Or. lt



AM\801609SL.doc 15/107 PE438.187v01-00

SL

Predlog spremembe 61
Fiona Hall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) V državah dobaviteljicah, tranzitnih 
državah ter v Evropski uniji je treba 
močno spodbujati naložbe v energetsko 
učinkovitost.

Or. en

Predlog spremembe 62
Fiona Hall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) Z ustanovitvijo vzhodnoevropskega 
partnerstva za energetsko učinkovitost in 
okolje bi bilo treba spodbuditi pripravo 
konkretnih predlogov za zmanjšanje 
povpraševanja po plinu s pomočjo 
izboljšanja energetske učinkovitosti, kot je 
nadgraditev sistemov za daljinsko 
ogrevanje v Ukrajini, ter s tem prispevati 
k zanesljivi oskrbi s plinom v EU.

Or. en
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Predlog spremembe 63
Zigmantas Balčytis

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 se morajo spodbujati naložbe 
v nove plinske infrastrukture, zlasti na 
območjih, ki so izolirana od virov oskrbe z 
energijo. Tovrstne naložbe bi zmanjšale 
odvisnost od enega dobavitelja in 
zagotovile večjo zanesljivost oskrbe s 
plinom ter boljše 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.

Or. lt

Predlog spremembe 64
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(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. 
Stalno je treba omogočati vključitev plina, 
pridobljenega iz obnovljivih virov 
energije, v infrastrukturo plinskega 
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(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.

omrežja. Kadar je narava naložbe v 
infrastrukturo čezmejna, se morata 
Agencija za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (Agency for the Cooperation 
of Energy Regulators, ACER), 
ustanovljena z Uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. .../…, in 
Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih 
omrežij za plin (European Network of 
Transmission System Operators for Gas, 
ENTSO-G) intenzivno vključiti, da se bolje 
upoštevajo čezmejni dejavniki.

Or. ro

Obrazložitev

Komisija in Svet bi morala oblikovati evropske predpise, ki bi spodbujali uporabo 
alternativnih virov energije in zagotavljali subvencije za nove naložbe.

Predlog spremembe 65
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Državam članicam so na voljo 
različna sredstva Skupnosti za financiranje 
potrebnih naložb v domačo proizvodnjo in
infrastrukture, zlasti posojila in jamstva 
Evropske investicijske banke ali sredstva 
regionalnih, strukturnih ali kohezijskih 
skladov. Evropska investicijska banka in 
zunanji instrumenti Skupnosti, kot so 
ENPI, IPA in DCI, lahko prav tako 
financirajo ukrepe v tretjih državah, 
namenjene izboljšanju zanesljivosti oskrbe 
s plinom .

(11) Državam članicam so na voljo 
različna sredstva Skupnosti za financiranje 
potrebnih naložb v proizvodnjo,
infrastrukture in ukrepe energetske 
učinkovitosti na regionalni in lokalni 
ravni, zlasti posojila in jamstva Evropske 
investicijske banke ali sredstva regionalnih, 
strukturnih ali kohezijskih skladov.

Or. ro

Obrazložitev

Naložbe v učinkovitejšo porabo energije in alternativne vire energije ne omogočajo samo 
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zmanjšanja emisij CO2, ampak tudi manjšo odvisnost od uvoza plina in manjše naložb v 
krizne ukrepe. 

Predlog spremembe 66
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

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 upoštevati nacionalne 
značilnosti vsake države članice na 
področju plina ter zagotoviti mehanizme, 
ki temeljijo na zagotavljanju varstva 
odjemalcev in dajejo prednost blaženju 
učinkov motenj v oskrbi. Države članice 
bodo še naprej odgovorne za zanesljivost 
oskrbe in bodo v veliki meri fleksibilne pri 
izbiri ureditev in instrumentov za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe.

Or. en

Predlog spremembe 67
Fiorello Provera, Lara Comi

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 sami 
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.
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Or. en

Obrazložitev

Na prvih dveh stopnjah krize naj bi trg v celoti rešil problem, med dejansko krizo oziroma v 
izrednih razmerah pa za obvladovanje krize ne zadostujejo zgolj tržni mehanizmi, zato je 
treba vključiti države članice. Tržni in netržni mehanizmi lahko na stopnji izrednih razmer 
delujejo sočasno.

Predlog spremembe 68
Amalia Sartori, Lara Comi

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 sami 
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.

Or. en

Obrazložitev

Na prvih dveh stopnjah krize naj bi trg v celoti rešil problem, med dejansko krizo oziroma v 
izrednih razmerah pa za obvladovanje krize ne zadostujejo zgolj tržni mehanizmi, zato je 
treba vključiti države članice. Tržni in netržni mehanizmi lahko na stopnji izrednih razmer 
delujejo sočasno.
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Predlog spremembe 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 sami 
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.

Or. en

Obrazložitev

Na prvih dveh stopnjah krize naj bi trg v celoti rešil problem, med dejansko krizo oziroma v 
izrednih razmerah pa za obvladovanje krize ne zadostujejo zgolj tržni mehanizmi, zato je 
treba vključiti države članice. Tržni in netržni mehanizmi lahko na stopnji izrednih razmer 
delujejo sočasno.

Predlog spremembe 70
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 

(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 sami 
niso več sposobni učinkovito soočiti z 
motnjami v oskrbi s plinom. Tudi v 
izrednih razmerah morajo imeti tržni 
mehanizmi prednost pri blaženju učinkov 
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blaženju učinkov motenj v oskrbi. motenj v oskrbi.

Or. en

Obrazložitev

Na prvih dveh stopnjah krize naj bi trg v celoti rešil problem, med dejansko krizo oziroma v 
izrednih razmerah pa za obvladovanje krize ne zadostujejo zgolj tržni mehanizmi, zato je 
treba vključiti države članice. Tržni in netržni mehanizmi lahko na stopnji izrednih razmer 
delujejo sočasno.

Predlog spremembe 71
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Naložbe EU v domačo proizvodnjo 
in infrastrukturo morajo podpirati 
prizadevanja držav članic in Komisije, da 
bi v sodelovanju s tretjimi državami 
spodbudili širjenje načel in pravil 
notranjega trga v soseščini EU, kot je 
določeno v Pogodbi o energetski listini. 
Komisija naj za zagotovitev zanesljive 
oskrbe preuči možnosti, da bi po potrebi 
razširili evropsko energetsko skupnost, ki 
zajema EU in države jugovzhodne Evrope, 
na druge tretje države ter možnosti 
oblikovanja novih regionalnih 
energetskih trgov po vzoru te skupnosti, 
na primer evropsko-sredozemske 
energetske skupnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 72
Paul Rübig

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Za povečanje zanesljivosti oskrbe z 
zemeljskim plinom je treba poskrbeti za 
strateške zaloge zemeljskega plina v 
državah članicah. Ob upoštevanju 
prednosti tržnih instrumentov je treba te 
zaloge ustvariti v okviru partnerstva med 
javnim in zasebnim sektorjem.

Or. de

Obrazložitev

Ni dovolj le to, da se zagotovi zanesljiva oskrba, treba je tudi poskrbeti za partnerstvo med 
javnim in zasebnim sektorjem, ki bo ustvarilo neodvisne in na trgu temelječe zaloge.

Predlog spremembe 73
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

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) Notranji trg s plinom Skupnosti 
zagotavlja 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 in ščiti 
interese potrošnikov. Zato je potreben 
celovit in učinkovit skupni pristop k 
zanesljivosti oskrbe, zlasti preko 
transparentnih in nediskriminatornih 
politik, ki so v skladu s potrebami in 
zaščito potrošnikov z nadzorom cen, ki se 
v kriznih obdobjih zaradi zmanjšane 
ponudbe in povečanega povpraševanja 
ponavadi močno zvišajo (zakon ponudbe 
in povpraševanja).
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Or. el

Predlog spremembe 74
Fiorello Provera, Lara Comi

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 Unije zagotavljata najvišjo 
stopnjo zanesljivosti oskrbe za vse države 
članice, pod pogojem, da v primeru motenj 
v oskrbi, ki prizadenejo del Unije, 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 z delovanjem 
notranjega trga, pri čemer se je treba 
izogibati tržnim motnjam in oviram pri 
odzivih trga na motnje.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasni, da morajo biti politike v skladu z delovanjem notranjega trga in 
ne s tržnimi "zahtevami".

Predlog spremembe 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 Unije 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 Unije, 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 z delovanjem 
notranjega trga, pri čemer se je treba 
izogibati tržnim motnjam in oviram pri 
odzivih trga na motnje.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasni, da morajo biti politike v skladu z delovanjem notranjega trga in 
ne s tržnimi "zahtevami".

Predlog spremembe 76
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 za preprečevanje 
nasprotujočih si pristojnosti in za 
ohranjanje dobro delujočega notranjega 
trga, zlasti v primeru motenj v oskrbi in v 
kriznih situacijah.

Or. en

Obrazložitev

Osnutek uredbe ne odraža več jasno tristopenjskega pristopa, opredeljenega v direktivi iz leta 
2004 za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe (I:podjetja; II: države članice, III: III: Komisija).
Načelo je treba ponovno uvesti v osnutek uredbe, da bi tudi preprečili nasprotujoče si 
pristojnosti.
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Predlog spremembe 77
Fiorello Provera, Lara Comi

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 za preprečevanje 
nasprotujočih si pristojnosti in za 
ohranjanje dobro delujočega notranjega 
trga, zlasti v primeru motenj v oskrbi in v 
kriznih situacijah.

Or. en

Obrazložitev

Osnutek uredbe ne odraža več jasno tristopenjskega pristopa, opredeljenega v direktivi iz leta 
2004 za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe (I:podjetja; II: države članice, III: III: Komisija).
Načelo je treba ponovno uvesti v osnutek uredbe, da bi tudi preprečili nasprotujoče si 
pristojnosti.

Predlog spremembe 78
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 za preprečevanje 
nasprotujočih si pristojnosti in za 
ohranjanje dobro delujočega notranjega 
trga, zlasti v primeru motenj v oskrbi in v 
kriznih situacijah.

Or. en
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Obrazložitev

Osnutek uredbe ne odraža več jasno tristopenjskega pristopa, opredeljenega v direktivi iz leta 
2004 za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe (I:podjetja; II: države članice, III: III: Komisija).
Načelo je treba ponovno uvesti v osnutek uredbe, da bi tudi preprečili nasprotujoče si 
pristojnosti.

Predlog spremembe 79
Algirdas Saudargas

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, 
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.

(17) Za dobro delovanje trga je bistvenega 
pomena, da podjetja plinskega 
gospodarstva pravočasno izvedejo naložbe 
v domačo proizvodnjo in infrastrukture, 
kot so medsebojne povezave, zlasti tiste za 
zagotavljanje dostopa do plinskega 
omrežja EU, 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. Če potrebne 
medsebojne povezave niso finančno 
izvedljive za podjetja plinskega 
gospodarstva, vendar pomenijo jasno 
dodano vrednost za zanesljivo oskrbo s 
plinom, Komisija predlaga ustrezne 
finančne spodbude, s čimer zagotovi, da 
so vse države članice fizično priključene 
na plinsko omrežje EU.

Or. en
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Predlog spremembe 80
Hannes Swoboda

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 omejeno število dodatnih 
odjemalcev, zlasti odjemalcev, ki 
opravljajo pomembne javne storitve, ki jih 
lahko opredelijo posamezne države 
članice, 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 81
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Obrazložitev

Gotovo je treba zaščititi gospodinjstva, morebitna razširitev kategorije zaščitenih odjemalcev 
na ravni EU pa je zelo zapleteno in občutljivo vprašanje, kjer je potrebna pretehtana ocena 
učinka. Poleg tega bi morala razširitev kategorije zaščitenih odjemalcev ostati v nacionalni 
pristojnosti, saj je treba ustreznost in primernost oceniti glede na nacionalne okoliščine, zlasti 
glede na razmerje med gorivi in pomen plina med njimi. Zato mora glede na osnutek uredbe 
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obvezna zaščita EU obsegati le gospodinjstva.

Predlog spremembe 82
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Gaston Franco

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 sam 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

Gotovo je treba zaščititi gospodinjstva, morebitna razširitev kategorije zaščitenih odjemalcev 
na ravni EU pa je zelo zapleteno in občutljivo vprašanje, kjer je potrebna pretehtana ocena 
učinka. Poleg tega bi morala razširitev kategorije zaščitenih odjemalcev ostati v nacionalni 
pristojnosti, saj je treba ustreznost in primernost oceniti glede na nacionalne okoliščine, zlasti 
glede na razmerje med gorivi in pomen plina med njimi. Zato mora glede na osnutek uredbe 
obvezna zaščita EU obsegati le gospodinjstva.

Predlog spremembe 83
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Na voljo je veliko instrumentov za 
izpolnitev zahtev o zanesljivosti oskrbe. Te 
instrumente je treba glede na potrebe 
uporabiti na nacionalni ali regionalni ravni 
ali na ravni Skupnosti, da se zagotovijo 
usklajeni in stroškovno učinkoviti rezultati.

(19) Na voljo je veliko instrumentov za 
izpolnitev zahtev o zanesljivosti oskrbe. Te 
instrumente je treba glede na potrebe 
uporabiti na nacionalni ali regionalni ravni 
ali na ravni Skupnosti, da se omogoči 
varnost predvsem za potrošnike ter 
zagotovijo usklajeni in stroškovno 
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učinkoviti rezultati.

Or. el

Predlog spremembe 84
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Da se zagotovi najvišja stopnja 
pripravljenosti v primeru motenj v oskrbi, 
morajo podjetja plinskega gospodarstva
skupaj s pristojnimi organi oblikovati 
načrte za izredne razmere. Takšni načrti 
morajo biti medsebojno usklajeni. Vsebina 
mora upoštevati najboljše prakse že 
obstoječih načrtov ter mora jasno določiti 
vloge in odgovornosti vseh zadevnih 
podjetij plinskega gospodarstva in 
pristojnih organov. Kjer je možno in 
potrebno, je treba na regionalni ravni 
oblikovati skupne načrte za izredne 
razmere. 

(22) Da se zagotovi najvišja stopnja 
pripravljenosti v primeru motenj v oskrbi, 
morajo pristojni organi po posvetovanju s 
podjetji plinskega gospodarstva oblikovati 
načrte za izredne razmere. Takšni načrti 
morajo biti medsebojno usklajeni. Vsebina 
mora upoštevati najboljše prakse že 
obstoječih načrtov ter mora jasno določiti 
vloge in odgovornosti vseh zadevnih 
podjetij plinskega gospodarstva in 
pristojnih organov. Kjer je možno in 
potrebno, je treba na regionalni ravni 
oblikovati skupne načrte za izredne 
razmere.

Or. en

Obrazložitev

Osnutek uredbe ne odraža več jasno tristopenjskega pristopa, opredeljenega v direktivi iz leta 
2004 za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe (I:podjetja; II: države članice, III: III: Komisija).
Načelo je treba ponovno uvesti v osnutek uredbe. Pristojni organi so odgovorni za pripravo 
teh načrtov, vendar se posvetujejo s podjetji plinskega gospodarstva.

Predlog spremembe 85
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Da se zagotovi najvišja stopnja (22) Da se zagotovi najvišja stopnja 
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pripravljenosti v primeru motenj v oskrbi, 
morajo podjetja plinskega gospodarstva
skupaj s pristojnimi organi oblikovati 
načrte za izredne razmere. Takšni načrti 
morajo biti medsebojno usklajeni. Vsebina 
mora upoštevati najboljše prakse že 
obstoječih načrtov ter mora jasno določiti 
vloge in odgovornosti vseh zadevnih 
podjetij plinskega gospodarstva in 
pristojnih organov. Kjer je možno in 
potrebno, je treba na regionalni ravni 
oblikovati skupne načrte za izredne 
razmere. 

pripravljenosti v primeru motenj v oskrbi, 
morajo pristojni organi po posvetovanju s 
podjetji plinskega gospodarstva oblikovati 
načrte za izredne razmere. Takšni načrti 
morajo biti medsebojno usklajeni. Vsebina 
mora upoštevati najboljše prakse že 
obstoječih načrtov ter mora jasno določiti 
vloge in odgovornosti vseh zadevnih 
podjetij plinskega gospodarstva in 
pristojnih organov. Kjer je možno in 
potrebno, je treba na regionalni ravni 
oblikovati skupne načrte za izredne 
razmere.

Or. en

Obrazložitev

Osnutek uredbe ne odraža več jasno tristopenjskega pristopa, opredeljenega v direktivi iz leta 
2004 za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe (I:podjetja; II: države članice, III: III: Komisija).
Načelo je treba ponovno uvesti v osnutek uredbe. Pristojni organi so odgovorni za pripravo 
teh načrtov, vendar se posvetujejo s podjetji plinskega gospodarstva.

Predlog spremembe 86
Paul Rübig

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Da se zagotovi najvišja stopnja 
pripravljenosti v primeru motenj v oskrbi, 
morajo podjetja plinskega gospodarstva
skupaj s pristojnimi organi oblikovati 
načrte za izredne razmere. Takšni načrti 
morajo biti medsebojno usklajeni. Vsebina 
mora upoštevati najboljše prakse že 
obstoječih načrtov ter mora jasno določiti 
vloge in odgovornosti vseh zadevnih 
podjetij plinskega gospodarstva in 
pristojnih organov. Kjer je možno in 
potrebno, je treba na regionalni ravni 
oblikovati skupne načrte za izredne 
razmere. 

(22) Da se zagotovi najvišja stopnja 
pripravljenosti v primeru motenj v oskrbi, 
morajo pristojni organi po posvetovanju s 
podjetji plinskega gospodarstva oblikovati 
načrte za izredne razmere. Takšni načrti 
morajo biti medsebojno usklajeni. Vsebina 
mora upoštevati najboljše prakse že 
obstoječih načrtov ter mora jasno določiti 
vloge in odgovornosti vseh zadevnih 
podjetij plinskega gospodarstva in 
pristojnih organov. Kjer je možno in 
potrebno, je treba na regionalni ravni 
oblikovati skupne načrte za izredne 
razmere.
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Or. en

Obrazložitev

Osnutek uredbe ne odraža več jasno tristopenjskega pristopa, opredeljenega v direktivi iz leta 
2004 za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe (I:podjetja; II: države članice, III: III: Komisija).
Načelo je treba ponovno uvesti v osnutek uredbe. Pristojni organi so odgovorni za pripravo 
teh načrtov, vendar se posvetujejo s podjetji plinskega gospodarstva.

Predlog spremembe 87
Gaston Franco

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Da se zagotovi najvišja stopnja 
pripravljenosti v primeru motenj v oskrbi, 
morajo podjetja plinskega gospodarstva
skupaj s pristojnimi organi oblikovati 
načrte za izredne razmere. Takšni načrti 
morajo biti medsebojno usklajeni. Vsebina 
mora upoštevati najboljše prakse že 
obstoječih načrtov ter mora jasno določiti 
vloge in odgovornosti vseh zadevnih 
podjetij plinskega gospodarstva in 
pristojnih organov. Kjer je možno in 
potrebno, je treba na regionalni ravni 
oblikovati skupne načrte za izredne 
razmere. 

(22) Da se zagotovi najvišja stopnja 
pripravljenosti v primeru motenj v oskrbi, 
morajo pristojni organi po posvetovanju s 
podjetji plinskega gospodarstva oblikovati 
načrte za izredne razmere. Takšni načrti 
morajo biti medsebojno usklajeni. Vsebina 
mora upoštevati najboljše prakse že 
obstoječih načrtov ter mora jasno določiti 
vloge in odgovornosti vseh zadevnih 
podjetij plinskega gospodarstva in 
pristojnih organov. Kjer je možno in 
potrebno, je treba na regionalni ravni 
oblikovati skupne načrte za izredne 
razmere. 

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava ni v skladu z ostalo uredbo. Načrte za izredne razmere morajo pripraviti 
pristojni organi.
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Predlog spremembe 88
Amalia Sartori, Lara Comi

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 Unije in zlasti v podporo 
državam članicam z manj ugodnimi 
geografskimi in geološkimi pogoji, morajo 
države članice razviti solidarnostne ukrepe. 
Podjetja plinskega gospodarstva morajo 
pripraviti ukrepe, kot so trgovinski 
sporazumi, ki lahko vključujejo povečan 
izvoz plina ali povečano sprostitev zalog. 
Pomembno je spodbuditi sklepanje
predhodnih dogovorov med podjetji 
plinskega gospodarstva. Podjetja 
plinskega gospodarstva morajo vedno 
dobiti pravično in pošteno nadomestilo za 
ukrepe, ki jih morajo uvesti pri pripravi 
na izredne razmere. Obveznosti pri 
solidarnostnih ukrepih je treba omejiti na 
oskrbo gospodinjstev. 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

Obrazložitev

Osnutek uredbe ne odraža več jasno tristopenjskega pristopa, opredeljenega v direktivi iz leta 
2004 za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe (I:podjetja; II: države članice, III: III: Komisija).
Načelo je treba ponovno uvesti v osnutek uredbe.
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Predlog spremembe 89
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 Unije in zlasti v podporo 
državam članicam z manj ugodnimi 
geografskimi in geološkimi pogoji, morajo 
države članice razviti solidarnostne ukrepe. 
Podjetja plinskega gospodarstva morajo 
pripraviti ukrepe, kot so trgovinski 
sporazumi, ki lahko vključujejo povečan 
izvoz plina ali povečano sprostitev zalog. 
Pomembno je spodbuditi sklepanje 
predhodnih dogovorov med podjetji 
plinskega gospodarstva. Podjetja 
plinskega gospodarstva morajo vedno 
dobiti pravično in pošteno nadomestilo za 
ukrepe, ki jih morajo uvesti pri pripravi 
na izredne razmere. Obveznosti pri 
solidarnostnih ukrepih je treba omejiti na 
gospodinjstva. 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

Obrazložitev

Osnutek uredbe ne odraža več jasno tristopenjskega pristopa, opredeljenega v direktivi iz leta 
2004 za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe (I:podjetja; II: države članice, III: III: Komisija).
Načelo je treba ponovno uvesti v osnutek uredbe.
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Predlog spremembe 90
Fiorello Provera, Lara Comi

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 Unije in zlasti v podporo 
državam članicam z manj ugodnimi 
geografskimi in geološkimi pogoji, morajo 
države članice razviti solidarnostne ukrepe. 
Podjetja plinskega gospodarstva morajo 
pripraviti ukrepe, kot so trgovinski 
sporazumi, ki lahko vključujejo povečan 
izvoz plina ali povečano sprostitev zalog. 
Pomembno je spodbuditi sklepanje 
predhodnih dogovorov med podjetji 
plinskega gospodarstva. Podjetja 
plinskega gospodarstva morajo vedno 
dobiti pravično in pošteno nadomestilo za 
ukrepe, ki jih morajo uvesti pri pripravi 
na izredne razmere. 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

Obrazložitev

Osnutek uredbe ne odraža več jasno tristopenjskega pristopa, opredeljenega v direktivi iz leta 
2004 za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe (I:podjetja; II: države članice, III: III: Komisija).
Načelo je treba ponovno uvesti v osnutek uredbe.
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Predlog spremembe 91
Silvia-Adriana Ţicău

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) Podoba o delovanju Evropske unije 
določa krepitev solidarnosti 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. ro

Obrazložitev

Pomembno se je sklicevati na člen 194 Lizbonske pogodbe, ki določa, da se mora energetska 
politika izvajati v duhu solidarnosti.

Predlog spremembe 92
Paul Rübig

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Koordinacijska skupina za plin, 
vzpostavljena z Direktivo 2004/67/ES z 
dne 26. aprila 2004 o ukrepih za 
zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z 

Ko kaže, da obstajajo izredne razmere na 
ravni Skupnosti, mora koordinacijska 
skupina za plin, vzpostavljena z Direktivo 
2004/67/ES z dne 26. aprila 2004 o ukrepih 
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zemeljskim plinom, mora Komisiji 
svetovati glede lažjega usklajevanja 
ukrepov za zanesljivost oskrbe v primeru 
izrednih razmer na ravni Skupnosti. 
Nadzorovati mora tudi zadostnost in 
primernost ukrepov, ki jih je treba sprejeti 
v skladu s to uredbo.

za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z 
zemeljskim plinom, Komisiji svetovati 
glede lažjega usklajevanja ukrepov za 
zanesljivost oskrbe v primeru izrednih 
razmer na ravni Skupnosti. Nadzorovati 
mora tudi zadostnost in primernost 
ukrepov, ki jih je treba sprejeti v skladu s 
to uredbo.

Or. de

Obrazložitev

Glede na dejstvo, da je sestavljena iz predstavnikov držav članic EU, energetske industrije in 
odjemalcev, je koordinacijska skupina za plin v najboljšem položaju za presojo razmer v 
oskrbi ter da v primeru izrednih razmer v Skupnosti oblikuje podlago za sodelovanje med 
industrijo, državo in Komisijo. Vendar bi se zaradi njene strokovnosti treba s skupino 
posvetovati tudi prej, zlasti ko Komisija ocenjuje, ali je v Skupnosti že prišlo do izrednih 
razmer.

Predlog spremembe 93
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

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
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Predlog spremembe 94
Fiorello Provera, Lara Comi

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.

(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 sam 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 ter koordinacijsko 
skupino za plin.

Or. en

Obrazložitev

V izrednih razmerah lahko delujejo tržni in netržni mehanizmi. Koordinacijska skupina za 
plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi se zdi najboljši forum za 
razpravo, izmenjavo izkušenj ter za formalna posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi 
stranmi. Zato mora koordinacijska skupina za plin olajšati usklajevanje ukrepov za zanesljivo 
oskrbo. Tako se mora Komisija v skladu z določbami te uredbe redno posvetovati z njo.

Predlog spremembe 95
Paul Rübig

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 

(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 sam ne more 
več zagotoviti potrebnih zalog plina. 
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izredni ukrepi morajo biti v celoti skladni s 
pravili Skupnosti in je o njih treba obvestiti 
Komisijo.

Takšni izredni ukrepi morajo biti v celoti 
skladni s pravili Skupnosti in je o njih treba 
obvestiti Komisijo ter koordinacijsko 
skupino za plin.

Or. en

Obrazložitev

V izrednih razmerah lahko delujejo tržni in netržni mehanizmi. Koordinacijska skupina za 
plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi se zdi najboljši forum za 
razpravo, izmenjavo izkušenj ter za formalna posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi 
stranmi. Zato mora koordinacijska skupina za plin olajšati usklajevanje ukrepov za zanesljivo 
oskrbo. Tako se mora Komisija v skladu z določbami te uredbe redno posvetovati z njo.

Predlog spremembe 96
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas) 

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.

(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 Unije in je o njih treba obvestiti 
Komisijo ter koordinacijsko skupino za 
plin.

Or. en
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Predlog spremembe 97
Zigmantas Balčytis

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.

(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 ter koordinacijsko skupino za 
plin.

Or. lt

Predlog spremembe 98
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ker je oskrba s plinom iz tretjih držav 
bistvena za zanesljivost oskrbe Skupnosti s 
plinom, mora Komisija usklajevati ukrepe, 
vezane na tretje države, ter z državami 
proizvajalkami in tranzitnimi državami 
najti ureditev za obvladovanje krizne 
situacije in zagotoviti stabilen dotok plina 
v Skupnost. Komisija mora imeti možnost, 
da v spremljanje pretoka plina v krizni 
situaciji v Skupnosti in po posvetovanju z 
vpletenimi tretjimi državami članicami
tudi izven Skupnosti vključi skupino za 
spremljanje in da, če krizo povzročijo 
težave v tretji državi, prevzame vlogo 
posredovanja in spodbujanja. 

(30) Ker je oskrba s plinom iz tretjih držav 
bistvena za zanesljivost oskrbe Unije s 
plinom, Komisija lahko vključi svetovalno 
skupino v spremljanje pretoka plina v
krizni situaciji v Uniji po posvetovanju z
vpleteno državo članico in z njenim 
dovoljenjem ter izven Unije po
posvetovanju s tretjo državo in z njenim 
dovoljenjem. 
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Predlog spremembe 99
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ker je oskrba s plinom iz tretjih držav 
bistvena za zanesljivost oskrbe Skupnosti s 
plinom, mora Komisija usklajevati ukrepe, 
vezane na tretje države, ter z državami 
proizvajalkami in tranzitnimi državami 
najti ureditev za obvladovanje krizne 
situacije in zagotoviti stabilen dotok plina 
v Skupnost. Komisija mora imeti možnost, 
da v spremljanje pretoka plina v krizni 
situaciji v Skupnosti in po posvetovanju z 
vpletenimi tretjimi državami članicami tudi 
izven Skupnosti vključi skupino za 
spremljanje in da, če krizo povzročijo 
težave v tretji državi, prevzame vlogo
posredovanja in spodbujanja. 

(30) Ker je oskrba s plinom iz tretjih držav 
bistvena za zanesljivost oskrbe Unije s 
plinom, mora Komisija vključiti klavzulo o 
zanesljivosti oskrbe z energijo v trgovinske 
in pridružitvene sporazume ter sporazume 
o partnerstvu in sodelovanju z državami 
proizvajalkami in tranzitnimi državami. 
Komisija mora usklajevati ukrepe, vezane 
na tretje države, ter z državami 
proizvajalkami in tranzitnimi državami 
najti ureditev za obvladovanje krizne 
situacije in zagotoviti stabilen dotok plina 
v Unijo. Komisija mora imeti možnost, da 
v spremljanje pretoka plina v krizni 
situaciji v Uniji in po posvetovanju z 
vpletenimi tretjimi državami članicami tudi 
izven Unije vključi skupino za spremljanje 
in da, če krizo povzročijo težave v tretji 
državi, prevzame vlogo posredovanja in 
spodbujanja prek podpredsednika 
Komisije/visokega predstavnika.

Or. en

Predlog spremembe 100
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas) 

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ker je oskrba s plinom iz tretjih držav 
bistvena za zanesljivost oskrbe Skupnosti s 
plinom, mora Komisija usklajevati ukrepe, 

(30) Ker je oskrba s plinom iz tretjih držav 
bistvena za zanesljivost oskrbe Unije s 
plinom, zlasti v primeru izrednih razmer v 
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vezane na tretje države, ter z državami 
proizvajalkami in tranzitnimi državami 
najti ureditev za obvladovanje krizne 
situacije in zagotoviti stabilen dotok plina 
v Skupnost. Komisija mora imeti možnost, 
da v spremljanje pretoka plina v krizni 
situaciji v Skupnosti in po posvetovanju z 
vpletenimi tretjimi državami članicami tudi 
izven Skupnosti vključi skupino za 
spremljanje in da, če krizo povzročijo 
težave v tretji državi, prevzame vlogo 
posredovanja in spodbujanja. 

Uniji, mora Komisija po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin usklajevati 
ukrepe, vezane na tretje države, ter z 
državami proizvajalkami in tranzitnimi 
državami najti ureditev za obvladovanje 
krizne situacije in zagotoviti stabilen dotok 
plina v Unijo. Komisija mora imeti 
možnost, da po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin v 
spremljanje pretoka plina v krizni situaciji 
v Uniji in po posvetovanju z vpletenimi 
tretjimi državami članicami tudi izven 
Unije vključi skupino za spremljanje in da, 
če krizo povzročijo težave v tretji državi, 
prevzame vlogo posredovanja in 
spodbujanja. 

Or. en

Predlog spremembe 101
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ker je oskrba s plinom iz tretjih držav 
bistvena za zanesljivost oskrbe Skupnosti s 
plinom, mora Komisija usklajevati ukrepe, 
vezane na tretje države, ter z državami 
proizvajalkami in tranzitnimi državami 
najti ureditev za obvladovanje krizne 
situacije in zagotoviti stabilen dotok plina 
v Skupnost. Komisija mora imeti možnost, 
da v spremljanje pretoka plina v krizni 
situaciji v Skupnosti in po posvetovanju z 
vpletenimi tretjimi državami članicami tudi 
izven Skupnosti vključi skupino za 
spremljanje in da, če krizo povzročijo 
težave v tretji državi, prevzame vlogo 
posredovanja in spodbujanja. 

(30) Ker je oskrba s plinom iz tretjih držav 
bistvena za zanesljivost oskrbe Unije s 
plinom, mora Komisija v primeru izrednih 
razmer v Uniji po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin usklajevati 
ukrepe, vezane na tretje države, ter z
državami proizvajalkami in tranzitnimi 
državami najti ureditev za obvladovanje 
krizne situacije in zagotoviti stabilen dotok 
plina v Unijo. Komisija mora imeti 
možnost, da po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin v 
spremljanje pretoka plina v krizni situaciji 
v Uniji in po posvetovanju z vpletenimi 
tretjimi državami članicami tudi izven 
Unije vključi skupino za spremljanje in da, 
če krizo povzročijo težave v tretji državi, 
prevzame vlogo posredovanja in 
spodbujanja. 
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Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi 
(predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, relevantnimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi 
organi in agencijo ACER) se zdi najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter za 
formalna posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi. Zato mora koordinacijska 
skupina za plin olajšati usklajevanje ukrepov za zanesljivost oskrbe. Tako se mora Komisija v 
skladu z določbami te uredbe redno posvetovati z njo.

Predlog spremembe 102
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ker je oskrba s plinom iz tretjih držav 
bistvena za zanesljivost oskrbe Skupnosti s 
plinom, mora Komisija usklajevati ukrepe, 
vezane na tretje države, ter z državami 
proizvajalkami in tranzitnimi državami 
najti ureditev za obvladovanje krizne 
situacije in zagotoviti stabilen dotok plina 
v Skupnost. Komisija mora imeti možnost, 
da v spremljanje pretoka plina v krizni 
situaciji v Skupnosti in po posvetovanju z 
vpletenimi tretjimi državami članicami tudi 
izven Skupnosti vključi skupino za 
spremljanje in da, če krizo povzročijo 
težave v tretji državi, prevzame vlogo 
posredovanja in spodbujanja. 

(30) Ker je oskrba s plinom iz tretjih držav 
bistvena za zanesljivost oskrbe Unije s 
plinom, mora Komisija v primeru izrednih 
razmer v Uniji po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin usklajevati 
ukrepe, vezane na tretje države, ter z 
državami proizvajalkami in tranzitnimi 
državami najti ureditev za obvladovanje 
krizne situacije in zagotoviti stabilen dotok 
plina v Unijo. Komisija mora imeti 
možnost, da po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin v 
spremljanje pretoka plina v krizni situaciji 
v Uniji in po posvetovanju z vpletenimi 
tretjimi državami članicami tudi izven 
Unije vključi skupino za spremljanje in da, 
če krizo povzročijo težave v tretji državi, 
prevzame vlogo posredovanja in 
spodbujanja. 

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi 
(predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, relevantnimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi 
organi in agencijo ACER) se zdi najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter za 
formalna posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi. Zato mora koordinacijska 
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skupina za plin olajšati usklajevanje ukrepov za zanesljivost oskrbe. Tako se mora Komisija v 
skladu z določbami te uredbe redno posvetovati z njo.

Predlog spremembe 103
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ker je oskrba s plinom iz tretjih držav 
bistvena za zanesljivost oskrbe Skupnosti s 
plinom, mora Komisija usklajevati ukrepe, 
vezane na tretje države, ter z državami 
proizvajalkami in tranzitnimi državami 
najti ureditev za obvladovanje krizne 
situacije in zagotoviti stabilen dotok plina 
v Skupnost. Komisija mora imeti možnost, 
da v spremljanje pretoka plina v krizni 
situaciji v Skupnosti in po posvetovanju z 
vpletenimi tretjimi državami članicami tudi 
izven Skupnosti vključi skupino za 
spremljanje in da, če krizo povzročijo 
težave v tretji državi, prevzame vlogo 
posredovanja in spodbujanja. 

(30) Ker je oskrba s plinom iz tretjih držav 
bistvena za zanesljivost oskrbe Unije s 
plinom, mora Komisija v primeru izrednih 
razmer v Uniji po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin usklajevati 
ukrepe, vezane na tretje države, ter z 
državami proizvajalkami in tranzitnimi 
državami najti ureditev za obvladovanje 
krizne situacije in zagotoviti stabilen dotok 
plina v Unijo. Komisija mora imeti 
možnost, da po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin v 
spremljanje pretoka plina v krizni situaciji 
v Uniji in po posvetovanju z vpletenimi 
tretjimi državami članicami tudi izven 
Unije vključi skupino za spremljanje in da, 
če krizo povzročijo težave v tretji državi, 
prevzame vlogo posredovanja in 
spodbujanja.

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi 
(predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, ustreznimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi 
organi in agencijo ACER) se zdi najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter za 
formalna posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi. Zato mora koordinacijska 
skupina za plin olajšati usklajevanje ukrepov za zanesljivost oskrbe. Tako se mora Komisija v 
skladu z določbami te uredbe redno posvetovati z njo.
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Predlog spremembe 104
Paul Rübig

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ker je oskrba s plinom iz tretjih držav 
bistvena za zanesljivost oskrbe Skupnosti s 
plinom, mora Komisija usklajevati ukrepe, 
vezane na tretje države, ter z državami 
proizvajalkami in tranzitnimi državami 
najti ureditev za obvladovanje krizne 
situacije in zagotoviti stabilen dotok plina 
v Skupnost. Komisija mora imeti možnost, 
da v spremljanje pretoka plina v krizni 
situaciji v Skupnosti in po posvetovanju z 
vpletenimi tretjimi državami članicami tudi 
izven Skupnosti vključi skupino za 
spremljanje in da, če krizo povzročijo 
težave v tretji državi, prevzame vlogo 
posredovanja in spodbujanja. 

(30) Ker je oskrba s plinom iz tretjih držav 
bistvena za zanesljivost oskrbe Unije s 
plinom, mora Komisija v primeru izrednih 
razmer v Uniji po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin usklajevati 
ukrepe, vezane na tretje države, ter z 
državami proizvajalkami in tranzitnimi 
državami najti ureditev za obvladovanje 
krizne situacije in zagotoviti stabilen dotok 
plina v Unijo. Komisija mora imeti 
možnost, da po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin v 
spremljanje pretoka plina v krizni situaciji 
v Uniji in po posvetovanju z vpletenimi 
tretjimi državami članicami tudi izven 
Unije vključi skupino za spremljanje in da, 
če krizo povzročijo težave v tretji državi, 
prevzame vlogo posredovanja in 
spodbujanja.

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi 
(predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, relevantnimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi 
organi in agencijo ACER) se zdi najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter za 
formalna posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi. Zato mora koordinacijska 
skupina za plin olajšati usklajevanje ukrepov za zanesljivost oskrbe. Tako se mora Komisija v 
skladu z določbami te uredbe redno posvetovati z njo.
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Predlog spremembe 105
Hannes Swoboda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ker je oskrba s plinom iz tretjih držav 
bistvena za zanesljivost oskrbe Skupnosti s 
plinom, mora Komisija usklajevati ukrepe, 
vezane na tretje države, ter z državami 
proizvajalkami in tranzitnimi državami 
najti ureditev za obvladovanje krizne 
situacije in zagotoviti stabilen dotok plina 
v Skupnost. Komisija mora imeti možnost, 
da v spremljanje pretoka plina v krizni 
situaciji v Skupnosti in po posvetovanju z 
vpletenimi tretjimi državami članicami tudi 
izven Skupnosti vključi skupino za 
spremljanje in da, če krizo povzročijo 
težave v tretji državi, prevzame vlogo 
posredovanja in spodbujanja. 

(30) Ker je oskrba s plinom iz tretjih držav 
bistvena za zanesljivost oskrbe Unije s 
plinom, mora Komisija v primeru izrednih 
razmer v Uniji po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin usklajevati 
ukrepe, vezane na tretje države, ter z 
državami proizvajalkami in tranzitnimi 
državami najti ureditev za obvladovanje 
krizne situacije in zagotoviti stabilen dotok 
plina v Unijo. Komisija mora imeti 
možnost, da po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin v 
spremljanje pretoka plina v krizni situaciji 
v Uniji in po posvetovanju z vpletenimi 
tretjimi državami članicami tudi izven 
Unije vključi skupino za spremljanje in da, 
če krizo povzročijo težave v tretji državi, 
prevzame vlogo posredovanja in
spodbujanja.

Or. en

Predlog spremembe 106
Christian Ehler, Markus Pieper

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ker je oskrba s plinom iz tretjih držav 
bistvena za zanesljivost oskrbe Skupnosti s 
plinom, mora Komisija usklajevati ukrepe, 
vezane na tretje države, ter z državami 
proizvajalkami in tranzitnimi državami 
najti ureditev za obvladovanje krizne 
situacije in zagotoviti stabilen dotok plina 
v Skupnost. Komisija mora imeti možnost, 

(30) Ker je oskrba s plinom iz tretjih držav 
bistvena za zanesljivost oskrbe Unije s 
plinom, mora Komisija usklajevati izredne 
ukrepe, vezane na tretje države, ter z 
državami proizvajalkami in tranzitnimi 
državami najti ureditev za obvladovanje 
krizne situacije in zagotoviti stabilen dotok 
plina v Unijo. Komisija mora imeti 
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da v spremljanje pretoka plina v krizni 
situaciji v Skupnosti in po posvetovanju z 
vpletenimi tretjimi državami članicami tudi 
izven Skupnosti vključi skupino za 
spremljanje in da, če krizo povzročijo 
težave v tretji državi, prevzame vlogo 
posredovanja in spodbujanja. 

možnost, da zaprosi za vključitev skupine 
za spremljanje v spremljanje pretoka plina 
v krizni situaciji v Uniji in po posvetovanju 
z vpletenimi tretjimi državami članicami 
tudi izven Unije in da, če krizo povzročijo 
težave v tretji državi, prevzame vlogo 
posredovanja in spodbujanja prek 
podpredsednika Komisije/visokega 
predstavnika.

Or. en

Obrazložitev

Podpredsednik/visoki predstavnik ter komisar za energetiko morata sodelovati na vseh 
stopnjah izvajanja uredbe, odgovoren mora biti zlasti za posredovanje in pogajanja s tretjimi 
državami ter predstavniki sektorja v imenu držav članic v kriznih razmerah. Predvsem 
komisar za energetiko bi moral usklajevati dejavnosti koordinacijske skupine za plin, s katero 
se je treba obvezno posvetovati v primeru kriznih razmer.

Predlog spremembe 107
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30α) Poziva Komisijo, naj oblikuje 
predlog, da že vnaprej učinkovito zaščiti 
potrošnike pred kakršnimi koli finančnimi 
dogovori med zadevnimi gospodarskimi 
subjekti. 

Or. el
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Predlog spremembe 108
Claude Turmes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) Pogodbe o oskrbi s plinom iz tretjih 
držav ne smejo vsebovati določb, ki bi 
kršile pravila notranjega trga EU, zlasti 
ne o omejitvi ponovnega izvoza ali klavzul 
z enakim učinkom, kot je tako imenovana 
klavzula o namembnem kraju.  

Or. en

Predlog spremembe 109
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał 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 
dejanske motnje v oskrbi.

Ta uredba določa ukrepe za zagotavljanje 
zanesljivosti oskrbe s plinom, tako da 
zagotavlja pravilno in neprekinjeno 
delovanje notranjega trga s plinom in 
določa izredne ukrepe, ki se izvedejo, ko 
trg ne more več zagotoviti potrebne oskrbe 
s plinom, in sicer z določitvijo jasne 
opredelitve in dodelitve odgovornosti ter 
uskladitvijo odziva na ravni držav članic in 
Unije tako glede preventivnih ukrepov kot 
odziva na dejanske motnje v oskrbi ali 
resne in dejanske možnosti takih 
prekinitev v duhu solidarnosti med
državami članicami.

Or. en

Obrazložitev

Dejanske prekinitve oskrbe ne smejo biti edini razlog za odziv; povod zanj morajo biti tudi 
resne in dejanske možnosti prekinitve. V skladu s sklepi Evropskega sveta marca 2009 in 
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členom 176a Lizbonske pogodbe je treba v uredbi poudariti duh solidarnosti. Solidarnost 
mora biti bistvenega pomena za oblikovanje skupne energetske politike EU, zato jo je treba 
notranje in zunanje razvijati na politični ravni v dialogu s tretjimi državami med krizno 
situacijo v oskrbi in tudi sicer.

Predlog spremembe 110
Konrad Szymański

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, tako da 
zagotavlja pravilno in neprekinjeno 
delovanje notranjega trga s plinom in 
določa izredne ukrepe, ki se izvedejo, ko 
trg ne more več zagotoviti potrebne oskrbe 
s plinom, in sicer z določitvijo jasne 
opredelitve in dodelitve odgovornosti ter 
uskladitvijo odziva na ravni držav članic in 
Unije tako glede preventivnih ukrepov kot 
odziva na dejanske motnje v oskrbi ali 
resno in dejansko možnost takih 
prekinitev v duhu solidarnosti med 
državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 111
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

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 

Ta uredba določa ukrepe za zagotavljanje 
zanesljivosti oskrbe s plinom, da se 
zagotovi pravilno in neprekinjeno 
delovanje notranjega trga s plinom, in sicer 
z vsakokratnim upoštevanjem koristi 
potrošnikov kot merila, z določitvijo jasne 
opredelitve in dodelitve odgovornosti ter 
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preventivnih ukrepov kot odziva na 
dejanske motnje v oskrbi. 

uskladitvijo odziva s preglednimi postopki 
na ravni držav članic in Skupnosti tako 
glede preventivnih ukrepov kot odziva na 
dejanske motnje v oskrbi. 

Or. el

Predlog spremembe 112
Werner Langen

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, ustreznih regionalnih 
organov za sodelovanje in Skupnosti tako 
glede preventivnih ukrepov kot odziva na 
dejanske motnje v oskrbi.

Or. de

Obrazložitev

Statt der vorgeschlagenen zentralen Rolle der Kommission als Koordinator im Krisenfall, 
sollte ein mehrstufiger bottom-up Ansatz (1. Industrie 2. Mitgliedstaaten 3. regionale 
Kooperationen 4. im äußersten Notfall die EU) mit stärkerer Unternehmensbeteiligung 
gewählt werden. Letztendlich Handelnde werden bei einer Versorgungsstörung die 
Erdgasunternehmen sein, da bei diesen Transportkapazitäten, Gasmengen und Kenntnisse 
über Verbrauchsmengen vorhanden sind. Ein solcher Ansatz ist effizienter, weniger 
bürokratisch und sorgt für die Wahrung des Subsidiaritätsprinzips.
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Predlog spremembe 113
Fiorello Provera, Lara Comi

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 Unije tako glede preventivnih 
ukrepov kot odziva na dejanske motnje v 
oskrbi. 

Or. en

Obrazložitev

Osnutek uredbe ne odraža več jasno tristopenjskega pristopa, opredeljenega v direktivi iz leta 
2004 za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe (I:podjetja; II: države članice, III: III: Komisija).
Načelo je treba ponovno uvesti v osnutek uredbe.

Predlog spremembe 114
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz odstavka 1 veljajo le ob resnih 
kriznih razmerah, za katere države članice 
pripravijo ustrezen nacionalni okvir za 
zagotovitev oskrbe s plinom.

Or. en

Obrazložitev

Evropska komisija mora opredeliti le minimalne skupne zahteve na ravni EU ter omogočiti 
državam članicam, da ob upoštevanju svojih posebnosti in trenutnih razmer pripravijo 
ustrezen nacionalni okvir. Zanesljivost oskrbe je treba dejansko obravnavati na regionalni 
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ravni, da bo v skladu z določbami tretjega svežnja o liberalizaciji v energetiki.

Predlog spremembe 115
Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Člen 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 priključeni 
na distribucijsko omrežje za plin;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe se navezuje na predloge sprememb k členu 5 in členu 8. Pojem zaščitenih 
odjemalcev se neposredno navezuje na obveznosti vseh držav članic iz solidarnosti. Pri široki 
opredelitvi so možne motnje notranjega trga in priskledništvo, če ena država članica za 
zaščitene odjemalce določi veliko panog, druga pa le gospodinjstva.  Potrebna je enotna 
opredelitev. Če pa lahko ena država članica uvede dodatne ukrepe za druge sektorje, je treba 
to omogočiti (glej predloge sprememb členov 8 in 5).

Predlog spremembe 116
Claude Turmes

Predlog uredbe
Člen 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 

(1) „zaščiteni odjemalci“ pomenijo vse 
gospodinjske odjemalce, ki so priključeni 
na distribucijsko omrežje za plin;
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omrežje za plin;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev zaščitenih odjemalcev mora biti čim bolj jasna in tudi omejujoča. Če bi bila 
zaščitena prevelika skupina odjemalcev, to ne bi pripomoglo k bolj zanesljivi oskrbi niti ne bi 
pomagalo odjemalcem.

Predlog spremembe 117
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 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;

Or. en

Obrazložitev

Gotovo je treba zaščititi gospodinjstva, morebitna razširitev kategorije zaščitenih odjemalcev 
na ravni EU pa je zelo zapleteno in občutljivo vprašanje, kjer je potrebna pretehtana ocena 
učinka. Poleg tega bi morala razširitev kategorije zaščitenih odjemalcev ostati v nacionalni 
pristojnosti, saj je treba ustreznost in primernost oceniti glede na nacionalne okoliščine, zlasti 
glede na razmerje med gorivi in pomen plina med njimi. Zato mora glede na osnutek uredbe 
obvezna zaščita EU obsegati le gospodinjstva.
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Predlog spremembe 118
Hannes Swoboda

Predlog uredbe
Člen 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 priključeni 
na distribucijsko omrežje za plin. Zadevna
država članica se lahko odloči vključiti 
omejeno število dodatnih odjemalcev, 
zlasti odjemalcev, ki opravljajo pomembne 
javne storitve; nikakor pa te razširitve ne 
smejo posegati v načela evropske ali 
regionalne solidarnosti z državami s 
problemi v oskrbi. 

Or. en

Predlog spremembe 119
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 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;

Or. de

Obrazložitev

Zakonodaja Skupnosti bi morala zadevati le odjemalce, ki nimajo drugih možnosti v primeru 
motenj v oskrbi in ki so odvisni od plinske oskrbe za svoje osnovne potrebe. Vsako širjenje 
opredelitve "zaščitenih odjemalcev" bi ogrozilo namen standarda oskrbe, ki pri preventivnih 
dejavnostih in izrednih razmerah omogoča ukrepe, skladne s povpraševanjem. Sprejetje 
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preširoke opredelitve bi povzročilo neučinkovitost varovalnega mehanizma in omejilo 
možnosti za ukrepanje pri povpraševanju.

Predlog spremembe 120
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „zaščiteni odjemalci“ pomenijo 
odjemalce, ki so že priključeni na 
distribucijsko omrežje za plin in lahko, če 
tako odloči zadevna država članica, 
vključujejo tudi mala in srednje velika 
podjetja, šole in bolnišnice, pod pogojem, 
da so že priključeni na distribucijsko 
omrežje za plin;

(1) „zaščiteni odjemalci“ pomenijo 
odjemalce, ki so že priključeni na 
distribucijsko omrežje za plin in lahko, če 
tako odloči zadevna država članica, 
vključujejo tudi šole, bolnišnice in druge 
ustanove, ki opravljajo nujne ali 
javnozdravstvene, socialne in 
izobraževalne storitve, ter podjetja, ki 
zadovoljujejo osnovne potrebe državljanov 
po hrani, pod pogojem, da so že 
priključeni na distribucijsko omrežje za 
plin;

Or. ro

Obrazložitev

Oskrba s plinom za gospodinjstva, bolnišnice in druge zaščitene odjemalce mora ostati 
nemotena tudi v času krize.

Predlog spremembe 121
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 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, 

(1) „zaščiteni odjemalci“ pomenijo vse 
gospodinjske odjemalce, ki so priključeni 
na distribucijsko omrežje za plin in lahko, 
če tako odloči zadevna država članica, 
vključujejo tudi odjemalce, ki potrebujejo 
plin za opravljanje nujnih javnih storitev, 
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da so že priključeni na distribucijsko 
omrežje za plin;

kot so mala in srednje velika podjetja, šole 
ali bolnišnice;

Or. en

Predlog spremembe 122
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 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 
odjemalce, ki so priključeni na omrežje za 
plin in jih določi zadevna država članica,
pri čemer upošteva posebnosti 
energetskega trga ter izpolnjevanje 
določenih meril;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev zaščitenih odjemalcev bi morala državam članicam omogočati nekaj prožnosti 
pri prilagajanju na nacionalne okoliščine po natančno določenih merilih. V Španiji na primer 
ima elektrika iz plinskih elektrarn pomembno vlogo, španski plinski sistem pa je zasnovan 
tako, da lahko okrepi pomožno energijo iz termoelektrarn, potrebno za razvoj in vključitev 
obnovljive energije. 

Predlog spremembe 123
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 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

(1) „zaščiteni odjemalci“ pomenijo 
odjemalce, ki so priključeni na 
distribucijsko omrežje za plin, elektrarne, 
obrate za soproizvodnjo energije in obrate 
za daljinsko ogrevanje, ki zagotavljajo 
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podjetja, šole in bolnišnice, pod pogojem, 
da so že priključeni na distribucijsko 
omrežje za plin;

dobavo energije, in lahko, če tako odloči 
zadevna država članica, vključujejo tudi 
mala in srednja podjetja, šole in bolnišnice, 
pod pogojem, da so priključeni na 
distribucijsko omrežje za plin;

Or. de

Obrazložitev

Za dobavo toplote in električne energije za zagotavljanje osnovnih storitev odjemalcem je 
treba upoštevati ustrezne proizvodne obrate.

Predlog spremembe 124
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „zaščiteni odjemalci“ pomenijo 
odjemalce, ki so že priključeni na 
distribucijsko omrežje za plin in lahko, če 
tako odloči zadevna država članica, 
vključujejo tudi mala in srednje velika 
podjetja, šole in bolnišnice, pod pogojem, 
da so že priključeni na distribucijsko 
omrežje za plin;

(1) „zaščiteni odjemalci“ pomenijo 
odjemalce, ki so 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 priključeni na distribucijsko omrežje 
za plin, in termoelektrarne, ki obratujejo 
na plin, če so te nujne za oskrbo 
omenjenih odjemalcev z električno 
energijo;

Or. it

Obrazložitev

Treba je omeniti termoelektrarne, ki obratujejo na plin, da bi se izognili protislovju, ko bi 
zaščiteni odjemalci imeli zagotovljeno oskrbo s plinom, vendar bi ostali brez električne 
energije; „že“ bi bilo treba izbrisati, ker bi Uredba morala veljati ne samo za tiste odjemalce, 
ki so ob začetku veljavnosti te Uredbe že priključeni na omrežje, ampak tudi za vse odjemalce, 
ki so v času krize priključeni na omrežje. 
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Predlog spremembe 125
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog uredbe
Člen 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 srednja 
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 v javnem interesu, pod 
pogojem, da so že priključeni na 
distribucijsko omrežje za plin;

Or. en

Predlog spremembe 126
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „zaščiteni odjemalci“ pomenijo 
odjemalce, ki so že priključeni na 
distribucijsko omrežje za plin in lahko, če 
tako odloči zadevna država članica, 
vključujejo tudi mala in srednje velika 
podjetja, šole in bolnišnice, pod pogojem, 
da so že priključeni na distribucijsko 
omrežje za plin;

(1) „zaščiteni odjemalci“ pomenijo 
odjemalce, ki so že priključeni na 
distribucijsko omrežje za plin in lahko, če 
tako odloči zadevna država članica, 
vključujejo tudi mala in srednje velika 
podjetja in javne ustanove, pod pogojem, 
da so že priključeni na distribucijsko 
omrežje za plin;

Or. hu

Obrazložitev

Vsaki javni ustanovi je treba omogočiti pridobitev statusa zaščitenega odjemalca.
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Predlog spremembe 127
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 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:

a) mala in srednje velika podjetja, šole in 
bolnišnice, pod pogojem, da so že 
priključeni na distribucijsko omrežje za 
plin, ter 

b) elektrarne za omejeno količino, ki jo 
določi pristojni organ glede na nacionalne 
potrebe in je potrebna za preprečevanje 
prekinitev dobave elektrike odjemalcem, 
kadar pride do motenj v oskrbi s plinom;

Or. en

Predlog spremembe 128
Claude Turmes

Predlog uredbe
Člen 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 

(2) „pristojni organ“ pomeni nacionalni 
regulativni organ. To ne vpliva na splošne 
politične smernice, ki jih določi vlada in 
ki niso povezane z regulativnimi 
pooblastili in nalogami iz člena 41 
Direktive 2009/73/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 
o skupnih pravilih notranjega trga z 
zemeljskim plinom, in na izbiro države 
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člena 4. članice, da nekatere naloge iz te uredbe 
dodeli drugim subjektom, ki niso pristojni 
organ. Te naloge se izvajajo pod nadzorom 
pristojnega organa in se podrobno določijo 
v načrtih iz člena 4.
_______________________
1 UL L 211, 14.8.2009, str. 94.

Or. en

Obrazložitev

The national regulatory authorities should be the competent authorities in the MS as they are 
already set up for the energy market, are independent and have the necessary knowledge to 
deal with the issues at stake. However, the final responsibility still lies with the MS 
Government which will have to bear the political responsibility, which is in line with the 
wording of Art. 39(4) (b)(ii) of the above mentioned Directive 2009/73/EC. National entities 
could be governmental authorities, system operators as established under Article 1 last 
subparagraph of the Gas Regulation No. 715/2009.

Predlog spremembe 129
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 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 
vladni organ, ki ga država članica določi, 
da je odgovoren za zanesljivost oskrbe s 
plinom in/ali nacionalni regulativni organ.
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. Nacionalni vladni organ ohrani 
vodilno vlogo.

Or. de

Obrazložitev

Ključna naloga države je, da v kriznih časih ohrani oskrbo s plinom. V vsakem primeru noben 
organ ne sme imeti pristojnosti, ki bi bile v nasprotju z interesi zanesljive oskrbe.
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Predlog spremembe 130
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

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 
držav članic, industrijskih odjemalcev 
plina in Komisije, in sicer glede na 
področja odgovornosti. Med njimi mora 
biti visoka stopnja sodelovanja. 

1. Zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s 
plinom je predvsem naloga držav članic in 
njihovih pristojnih organov. Zagotavljanje 
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

Predlog spremembe 131
Paul Rübig

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 
držav članic, industrijskih odjemalcev 
plina in Komisije, in sicer glede na 
področja odgovornosti. Med njimi mora 
biti visoka stopnja sodelovanja. 

1. Zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s 
plinom je naloga podjetij plinskega 
gospodarstva, pristojnih organov, držav 
članic, Komisije in po potrebi odjemalcev, 
ki niso zaščiteni odjemalci, in sicer glede 
na področja odgovornosti. Med njimi mora 
biti visoka stopnja sodelovanja.

Or. en

Obrazložitev

Tristopenjski pristop, opredeljen v direktivi iz leta 2004 za zagotavljanje zanesljive oskrbe (I: 
podjetja; II: države članice; III: Komisija), ni več jasno izražen v osnutku uredbein ga je zato 
treba ponovno uvesti v osnutek uredbe.
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Predlog spremembe 132
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 
držav članic, industrijskih odjemalcev 
plina in Komisije, in sicer glede na 
področja odgovornosti. Med njimi mora 
biti visoka stopnja sodelovanja. 

1. Zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s 
plinom je najprej naloga podjetij plinskega 
gospodarstva. Pristojni organi njihovih 
držav članic in Komisija podpirajo 
podjetja plinskega gospodarstva, in sicer 
glede na področja odgovornosti. Med njimi 
mora biti visoka stopnja sodelovanja.

Or. en

Obrazložitev

Tristopenjski pristop, opredeljen v direktivi iz leta 2004 za zagotavljanje zanesljive oskrbe (I: 
podjetja; II: države članice; III: Komisija), ni več jasno izražen v osnutku uredbe in ga je zato 
treba ponovno uvesti v osnutek uredbe.

Predlog spremembe 133
Francisco Sosa Wagner

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 
držav članic, industrijskih odjemalcev 
plina in Komisije, in sicer glede na 
področja odgovornosti. Med njimi mora 
biti visoka stopnja sodelovanja. 

1. Zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s 
plinom je naloga podjetij plinskega 
gospodarstva, pristojnih organov njihovih 
držav članic in Komisije, in sicer glede na 
področja odgovornosti. Med njimi mora 
biti visoka stopnja sodelovanja.

Or. en
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Predlog spremembe 134
Arturs Krišjānis Kariņš

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 
držav članic, industrijskih odjemalcev plina 
in Komisije, in sicer glede na področja 
odgovornosti. Med njimi mora biti visoka 
stopnja sodelovanja. 

1. Zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s 
plinom in pravilno delovanje notranjega 
trga sta nalogi 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.

Or. en

Obrazložitev

Pravilno delovanje notranjega trga je pogoj za zanesljivo oskrbo s plinom.

Predlog spremembe 135
Werner Langen

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 
držav članic, industrijskih odjemalcev plina 
in Komisije, in sicer glede na področja 
odgovornosti. Med njimi mora biti visoka 
stopnja sodelovanja. 

1. 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. V primeru večje 
motnje v oskrbi s plinom ta uredba 
predvideva mehanizem, ki temelji na 
pristopu od spodaj navzgor. V prvem 
koraku pride do izraza odziv posameznih 
podjetij plinskega gospodarstva oziroma 
skupin podjetij plinskega gospodarstva na 
prekinitev oskrbe. Če to ne zadostuje, bi 
morale države članice sprejeti ukrepe za 
odpravo motenj v oskrbi. Na ravni 
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Skupnosti se sprejmejo ustrezni ukrepi, le 
če ukrepi na prvi in drugi stopnji niso 
uspešni. Čezmejne regionalne rešitve se 
morajo obravnavati prednostno.

Or. de

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti odziv na krizo v skladu z večstopenjskim pristopom 
od spodaj navzgor (1. industrija, 2. države članice, 3. regionalni organi za sodelovanje, 4. in 
nazadnje, če izredne razmere to zahtevajo, EU). V primeru motenj v oskrbi bodo nazadnje 
sprejela ukrepe podjetja plinskega gospodarstva, saj imajo prevozne zmogljivosti ter 
informacije o plinskih zalogah in porabljenih količinah. Tak pristop je učinkovitejši in manj 
birokratski in zagotavlja skladnost z načelom subsidiarnosti.

Predlog spremembe 136
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica določi pristojni 
organ, ki je odgovoren za izvajanje 
ukrepov zagotavljanje oskrbe s plinom, 
določenih s to uredbo. Ukrepi vključujejo 
dvoletno oceno tveganj, oblikovanje 
načrtov preventivnih ukrepov in načrtov za 
izredne razmere ter neprekinjeno 
spremljanje zagotavljanja oskrbe s plinom 
na nacionalni ravni. Pristojni organi 
medsebojno sodelujejo, da preprečijo 
motnje v oskrbi in omejijo njihove 
posledice, če do motenj pride.

2. Vsaka država članica na pregleden 
način določi neodvisen pristojni organ, ki 
je odgovoren za izvajanje ukrepov za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe s plinom v 
skladu z določbami te uredbe. Ukrepi 
vključujejo dvoletno oceno tveganj in 
učinka, vključno z geopolitičnim 
tveganjem, oblikovanje načrtov 
preventivnih ukrepov in načrtov za izredne 
razmere ter neprekinjeno spremljanje 
zagotavljanja oskrbe s plinom na 
nacionalni ravni. Pristojni organi 
medsebojno sodelujejo, da preprečijo 
motnje v oskrbi in omejijo njihove 
posledice, če do motenj pride.

Or. en

Obrazložitev

Prihodnja uredba bi se morala osredotočiti na zahtevo, da države članice izvedejo natančno 
oceno tveganja in učinka ter svoj položaj analizirajo po tehtni skupni metodologiji, pri čemer 
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upoštevajo zlasti nacionalne okoliščine in posebnosti. Rezultati se uporabijo pri preventivnih 
akcijskih načrtih in načrtih ukrepov ob izrednih razmerah; te načrte se še pregleda, da se 
zagotovi njihova ustreznost. Podobne načrte je mogoče pripraviti tudi na regionalni ravni.

Predlog spremembe 137
Gaston Franco

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica določi pristojni 
organ, ki je odgovoren za izvajanje 
ukrepov zagotavljanje oskrbe s plinom, 
določenih s to uredbo. Ukrepi vključujejo 
dvoletno oceno tveganj, oblikovanje 
načrtov preventivnih ukrepov in načrtov za 
izredne razmere ter neprekinjeno 
spremljanje zagotavljanja oskrbe s plinom 
na nacionalni ravni. Pristojni organi 
medsebojno sodelujejo, da preprečijo 
motnje v oskrbi in omejijo njihove 
posledice, če do motenj pride.

2. Vsaka država članica na pregleden 
način določi pristojni organ, ki je
neodvisen od akterjev na trgu in je 
odgovoren za izvajanje ukrepov za 
zagotavljanje oskrbe s plinom, določenih s 
to uredbo. Ukrepi vključujejo dvoletno 
oceno tveganj, oblikovanje načrtov 
preventivnih ukrepov in načrtov za izredne 
razmere ter neprekinjeno spremljanje 
zagotavljanja oskrbe s plinom na 
nacionalni ravni. Pristojni organi 
medsebojno sodelujejo, da preprečijo 
motnje v oskrbi in omejijo njihove 
posledice, če do motenj pride.

Or. en

Obrazložitev

Veliko držav članic meni, da je oskrba s plinom v EU v pristojnosti posameznih držav. Zato je 
pomembno, da se vodenje in nadzor nad oskrbo s plinom zaupa državnim službam in da se teh 
pristojnosti ne nalaga ad hoc državnemu organu.

Predlog spremembe 138
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica določi pristojni 
organ, ki je odgovoren za izvajanje 

2. Vsaka država članica določi pristojni 
organ, ki je odgovoren za izvajanje 
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ukrepov zagotavljanje oskrbe s plinom, 
določenih s to uredbo. Ukrepi vključujejo 
dvoletno oceno tveganj, oblikovanje 
načrtov preventivnih ukrepov in načrtov za 
izredne razmere ter neprekinjeno 
spremljanje zagotavljanja oskrbe s plinom 
na nacionalni ravni. Pristojni organi 
medsebojno sodelujejo, da preprečijo 
motnje v oskrbi in omejijo njihove 
posledice, če do motenj pride.

ukrepov za zagotavljanje oskrbe s plinom v 
skladu z določbami te uredbe. Ukrepi 
vključujejo dvoletno oceno tveganj in 
učinka, oblikovanje načrtov preventivnih 
ukrepov in načrtov za izredne razmere ter 
neprekinjeno spremljanje zagotavljanja 
oskrbe s plinom na nacionalni ravni. 
Pristojni organi medsebojno sodelujejo, da 
preprečijo motnje v oskrbi in omejijo 
njihove posledice, če do motenj pride.

Or. en

Obrazložitev

Namesto določanja obveznih standardov EU bi se morala uredba osredotočiti na zahtevo, da 
države članice izvedejo natančno oceno tveganja in učinka po tehtni skupni metodologiji, pri 
čemer lahko po potrebi upoštevajo zlasti določene nacionalne okoliščine in posebnosti.
Rezultati se uporabijo pri preventivnih akcijskih načrtih in načrtih ukrepov ob izrednih 
razmerah; te načrte se še pregleda, da se zagotovi njihova ustreznost. Podobne načrte je 
mogoče pripraviti tudi na regionalni ravni.

Predlog spremembe 139
Claude Turmes

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica določi pristojni
organ, ki je odgovoren za izvajanje 
ukrepov zagotavljanje oskrbe s plinom, 
določenih s to uredbo. Ukrepi vključujejo 
dvoletno oceno tveganj, oblikovanje 
načrtov preventivnih ukrepov in načrtov za 
izredne razmere ter neprekinjeno 
spremljanje zagotavljanja oskrbe s plinom 
na nacionalni ravni. Pristojni organi 
medsebojno sodelujejo, da preprečijo 
motnje v oskrbi in omejijo njihove 
posledice, če do motenj pride.

2. Pristojni organ je odgovoren za 
izvajanje ukrepov za zagotavljanje oskrbe s 
plinom, določenih s to uredbo. Ukrepi 
vključujejo dvoletno oceno tveganj, 
oblikovanje načrtov preventivnih ukrepov 
in načrtov za izredne razmere ter 
neprekinjeno spremljanje zagotavljanja 
oskrbe s plinom na nacionalni ravni. 
Pristojni organi medsebojno sodelujejo, da 
preprečijo motnje v oskrbi in omejijo 
njihove posledice, če do motenj pride.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe sledi členu 2(2). V opredelitvi je pojasnjeno, da so nacionalni regulativni 
organi pristojni organ, zato je treba v členu 3(2) črtati, da pristojni organ določijo države 
članice.

Predlog spremembe 140
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija in države članice v skladu s 
to uredbo in členom 176a Pogodbe 
pospešijo spremljanje zanesljivosti oskrbe 
s plinom iz tretjih držav in predlagajo 
posebne nujne ukrepe v primeru kakršne 
koli motnje v oskrbi.  Komisija usklajuje 
sisteme za reševanje sporov s tretjimi 
državami in spodbuja energetski dialog, 
med drugim v okviru energetske listine in 
energetske skupnosti.

Or. nl

Predlog spremembe 141
Claude Turmes

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Odgovornosti iz odstavka 2 ne vplivajo 
na odgovornost držav članic, da razglasijo 
izredne razmere v skladu s členom 9(2)(3) 
ali v nujnem primeru sprejmejo nujne 
ukrepe, določene v načrtu ukrepov ob 
izrednih razmerah, določenim v skladu s 
členom 9. 

Or. en
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Obrazložitev

Pristojni organ, tj. nacionalni regulativni organ, je odgovoren za izvajanje večine nalog iz te 
uredbe. Vendar pa politična odgovornost za razglasitev izrednih razmer in sprejetje posebnih 
ukrepov ob izrednih razmerah v skladu z načrtom ukrepov ob izrednih razmerah  v primeru 
krize ostaja v pristojnosti odgovornega ministra ali vlade države članice.

Predlog spremembe 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija na ravni Skupnosti s pomočjo 
koordinacijske skupine za plin usklajuje 
delo pristojnih organov, zlasti v primeru 
izrednih razmer na ravni Skupnosti. 

4. Komisija na ravni Unije s pomočjo 
koordinacijske skupine za plin zagotovi 
usklajevanje dela pristojnih organov, zlasti 
v primeru izrednih razmer na ravni 
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Pristojnosti Komisije morajo biti usmerjene k največji učinkovitosti ukrepov, ne da bi to 
vplivalo na možnost, da države članice opredelijo najprimernejše ukrepe glede na svoje 
specifične državne razmere. Izogniti se je treba izkrivljanju konkurence ter omejevanju držav 
članic in evropskih podjetniških projektov in infrastrukturnih pobud. Prav tako je treba v 
celoti priznati vlogo koordinacijske skupine za plin.

Predlog spremembe 143
Patrizia Toia, Ani Podemata (Anni Podimata)

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija na ravni Skupnosti s pomočjo 
koordinacijske skupine za plin usklajuje 
delo pristojnih organov, zlasti v primeru 
izrednih razmer na ravni Skupnosti.

4. Komisija na ravni Unije s pomočjo 
koordinacijske skupine za plin zagotovi 
usklajevanje dela pristojnih organov, zlasti 
v primeru izrednih razmer na ravni Unije.

Or. en
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Obrazložitev

Pristojnosti Komisije morajo biti usmerjene k največji učinkovitosti ukrepov, ne da bi to 
vplivalo na možnost, da države članice opredelijo najprimernejše ukrepe glede na svoje 
specifične državne razmere. Izogniti se je treba izkrivljanju konkurence ter omejevanju držav 
članic in evropskih podjetniških projektov in infrastrukturnih pobud. Prav tako je treba v 
celoti priznati vlogo koordinacijske skupine za plin.

Predlog spremembe 144
Aldo Patriciello

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija na ravni Skupnosti s pomočjo 
koordinacijske skupine za plin usklajuje 
delo pristojnih organov, zlasti v primeru
izrednih razmer na ravni Skupnosti. 

4. Komisija na ravni Unije s pomočjo 
koordinacijske skupine za plin zagotovi 
usklajevanje dela pristojnih organov, zlasti 
v primeru izrednih razmer na ravni Unije.

Or. en

Obrazložitev

Pristojnosti Komisije morajo biti usmerjene k največji učinkovitosti ukrepov, ne da bi to 
vplivalo na možnost, da države članice opredelijo najprimernejše ukrepe glede na svoje 
specifične državne razmere. Izogniti se je treba izkrivljanju konkurence ter omejevanju držav 
članic in evropskih podjetniških projektov in infrastrukturnih pobud. Prav tako je treba v 
celoti priznati vlogo koordinacijske skupine za plin.

Predlog spremembe 145
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija izvaja ukrepe, ki jih določa 
ta uredba. Ukrepi vključujejo oceno 
tveganja vsaki dve leti, neprekinjeno 
spremljanje zagotavljanja oskrbe s plinom 
ter oblikovanje načrtov preventivnih 
ukrepov in načrtov za izredne razmere na 
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ravni Unije.

Or. en

Predlog spremembe 146
Ioan Enciu

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija skupaj s pristojnimi organi 
Skupnosti sprejme vse potrebne ukrepe za 
čimprejšnji začetek izvedbe in zaključek 
obstoječih projektov, ki jih je odobrila 
Unija za povečanje raznovrstnosti virov 
oskrbe s plinom in plinovodov.  

Or. ro

Obrazložitev

To velja neposredno za projekt Nabucco, edini projekt Evropske unije, ki izpolnjuje vse 
omenjene pogoje.

Predlog spremembe 147
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

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
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Predlog spremembe 148
Fiorello Provera, Lara Comi

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 temeljijo na oceni tveganja in 
učinka, opravljeni v skladu s členom 8, so 
jasno opredeljeni, transparentni, 
sorazmerni, nediskriminatorni, preverljivi 
in ne izkrivljajo neupravičeno konkurence 
ter učinkovitega delovanja notranjega trga.

Or. en

Obrazložitev

Namesto določanja obveznih standardov EU bi se morala uredba osredotočiti na zahtevo, da 
države članice izvedejo natančno oceno tveganja in učinka po tehtni skupni metodologiji, pri 
čemer lahko po potrebi upoštevajo zlasti določene nacionalne okoliščine in posebnosti.
Rezultati se uporabijo pri preventivnih akcijskih načrtih in načrtih ukrepov ob izrednih 
razmerah; te načrte se še pregleda, da se zagotovi njihova ustreznost. Podobne načrte je 
mogoče pripraviti tudi na regionalni ravni.

Predlog spremembe 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 temeljijo na oceni tveganja in 
učinka, opravljeni v skladu s členom 8, so 
jasno opredeljeni, transparentni, 
sorazmerni, nediskriminatorni, preverljivi 
in ne izkrivljajo neupravičeno konkurence 
ter učinkovitega delovanja notranjega trga.

Or. en
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Obrazložitev

Namesto določanja obveznih standardov EU bi se morala uredba osredotočiti na zahtevo, da 
države članice izvedejo natančno oceno tveganja in učinka po tehtni skupni metodologiji, pri 
čemer lahko po potrebi upoštevajo zlasti določene nacionalne okoliščine in posebnosti.
Rezultati se uporabijo pri preventivnih akcijskih načrtih in načrtih ukrepov ob izrednih 
razmerah; te načrte se še pregleda, da se zagotovi njihova ustreznost. Podobne načrte je 
mogoče pripraviti tudi na regionalni ravni.

Predlog spremembe 150
Arturs Krišjānis Kariņš

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 ne izkrivljajo neupravičeno konkurence 
ter učinkovitega delovanja notranjega trga, 
temveč ju spodbujajo.

Or. en

Obrazložitev

Notranji trg in konkurenca zagotavljata zanesljivo oskrbo s plinom.

Predlog spremembe 151
Claude Turmes

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 ne izkrivljajo neupravičeno konkurence 
ter učinkovitega delovanja notranjega trga.
Komisija skupaj s pristojnim organom 
zagotovi, da pogodbe o plinu, sklenjene 
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med državami članicami ali njihovimi 
podjetij plinskega gospodarstva ter 
tretjimi državami, ne vsebujejo klavzul, ki 
imajo učinek klavzule o namembnem 
kraju. To ne vpliva na pristojnosti 
organov, ki so pristojni za konkurenco.
Ti ukrepi tudi ne vplivajo na veljavne 
tržne mehanizme EU za emisije 
toplogrednih plinov, če ti mehanizmi 
veljajo za industrijske sektorje.

Or. en

Predlog spremembe 152
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Da bi zmanjšale vpliv morebitne krize 
ob prekinitvi oskrbe s plinom, države 
članice razvijejo skupno strategijo 
zagotavljanja raznovrstnosti virov energije 
ter poti in virov oskrbe s plinom.  

Or. ro

Obrazložitev

Če želijo zmanjšati svojo odvisnost od zunanjih virov energije, se morajo države članice razen 
na plin osredotočati tudi na druge vire energije.

Predlog spremembe 153
Hannes Swoboda

Predlog uredbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Dolgoročni ukrepi za zagotavljanje 
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zanesljive oskrbe
Najpozneje eno leto po začetku veljave 
uredbe Komisija pripravi poročilo s 
predlaganimi regulativnimi ukrepi za 
diverzifikacijo geografskih virov plina na 
ravni Unije in oskrbovalnih poti v EU. 
Poročilo bi moralo vsebovati predloge 
različnim državam članicam o dejavnostih 
in ukrepih za bolj zanesljivo oskrbo s 
plinom. Poročilo vsebuje predvsem oceno 
vloge obratov za UZP ter pregled 
skladiščnih zmogljivosti za plin za različne 
države članice in v njih.
Poročilo poleg tega vsebuje predloge za 
okrepljeno regionalno sodelovanje pri 
oblikovanju regionalnih preventivnih 
akcijskih načrtov in načrtov ukrepov ob 
izrednih razmerah. Vsako regionalno 
sodelovanje za izvajanje te uredbe vodijo 
pristojni organi držav članic v 
sodelovanju s podjetji plinskega 
gospodarstva, regulativnimi organi in 
industrijskimi odjemalci ter zlasti s 
Komisijo.  To regionalno sodelovanje 
podpira evropske obveznosti na področju 
solidarnosti in vanje ne sme posegati.

Or. en

Predlog spremembe 154
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Dolgoročni ukrepi za zagotavljanje 

zanesljive oskrbe
1. Komisija do [30. septembra 2010, 6 
mesecev po začetku veljave] pripravi 
podlago za mehanizem za zgodnje 
opozarjanje v plinskem sektorju. Ta 
mehanizem je treba vzpostaviti tako, da bo 
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vseboval dvostranske dogovore med EU in 
tretjimi državami o skupnih preventivnih 
ukrepih in hitrem odzivu na izredne 
razmere ali nevarnosti za takšne razmere.
2. Komisija predloži celovit načrt z 
ustreznimi pobudami, ki bodo omogočale 
izpolnitev obveznosti iz člena 6.

Or. en

Predlog spremembe 155
Fiona Hall

Predlog uredbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Dolgoročni ukrepi za zagotavljanje 

zanesljive oskrbe
Komisija najpozneje eno leto po začetku 
veljave te uredbe predloži naslednja 
poročila:
(i) poročilo s predlaganimi regulativnimi 
ukrepi za diverzifikacijo geografskih virov 
plina na ravni Unije in oskrbovalnih poti, 
ki vodijo v EU;. Poročilo vsebuje 
predvsem oceno vloge obratov za 
utekočinjen zemeljski plin;.
(ii) poročilo s predlogi za zmanjšanje 
povpraševanja po plinu v državah 
dobaviteljicah in tranzitnih državah, in 
sicer z izvajanjem ukrepov za energetsko 
učinkovitost.

Or. en
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Predlog spremembe 156
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a

1. Do (12 mesecev po začetku veljavnosti 
te uredbe) morajo države članice v okviru 
javnega in zasebnega partnerstva 
oblikovati strategijo za oskrbo z 
zemeljskim plinom za obdobje 60 dni.
2. Stroške ohranjanja zalog nosijo 
uvozniki in proizvajalci zemeljskega plina, 
nato pa se prenesejo na končnega 
potrošnika.

Or. de

Obrazložitev

Za zagotavljanje energetske oskrbe v Evropski uniji je poleg oblikovanja preventivnih 
ukrepov in načrtov za izredne razmere treba povečati obvezne zaloge zemeljskega plina v 
državah članicah.

Predlog spremembe 157
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a

Kot ukrep v okviru strategije za 
dolgoročno oskrbo mora Komisija 
najkasneje eno leto po začetku veljavnosti 
te uredbe predložiti poročilo o 
instrumentih in ukrepih za povečanje 
raznolikosti virov za oskrbo s plinom v EU 
in poti za oskrbo Skupnosti. Poročilo 
zlasti obravnava vlogo obratov za 
utekočinjenje zemeljskega plina. 
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Or. de

Obrazložitev

Poleg področja uporabe uredbe je treba določiti tudi strategijo za dolgoročno oskrbo s 
plinom na ravni Evropske unije.

Predlog spremembe 158
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Najpozneje [31. marca 2011; 12 
mesecev po začetku veljavnosti] pristojni 
organ po posvetovanju s podjetji plinskega 
gospodarstva, ustreznimi združenji, ki 
predstavljajo interese gospodinjstev in 
industrijskih odjemalcev, ter regulativnim 
organom, če slednji ni pristojni organ, 
oblikuje: 

1. Najpozneje [30. septembra 2011; 18 
mesecev po začetku veljavnosti] pristojni 
organ na podlagi ocene tveganja in 
učinka, opravljene v skladu s členom 8, in 
po posvetovanju s podjetji plinskega 
gospodarstva, ustreznimi združenji, ki 
predstavljajo interese gospodinjstev in 
industrijskih odjemalcev, ter regulativnim 
organom, če slednji ni pristojni organ, 
oblikuje:

Or. en

Obrazložitev

Oblikovanje načrtov zahteva veliko usklajevanja, predvsem v državah članicah ali regijah, ki 
mejijo na več drugih držav članic. Zato bi oblikovanje teh načrtov v samo enem letu ogrozilo 
celovita posvetovanja in učinkovito usklajevanje s sosedami.

Predlog spremembe 159
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Najpozneje [31. marca 2011; 12 
mesecev po začetku veljavnosti] pristojni 
organ po posvetovanju s podjetji plinskega 

1. Najpozneje [31. marca 2011; 12 
mesecev po začetku veljavnosti] pristojni 
organ na podlagi ocene tveganja in 
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gospodarstva, ustreznimi združenji, ki 
predstavljajo interese gospodinjstev in 
industrijskih odjemalcev, ter regulativnim 
organom, če slednji ni pristojni organ, 
oblikuje: 

učinka, opravljene v skladu s členom 8, in 
po posvetovanju s podjetji plinskega 
gospodarstva, plinskimi elektrarnami, 
ustreznimi združenji, ki predstavljajo 
interese gospodinjstev in industrijskih 
odjemalcev, ter regulativnim organom, če 
slednji ni pristojni organ, oblikuje:

Or. en

Obrazložitev

Prihodnja uredba bi se morala osredotočiti na zahtevo, da države članice izvedejo natančno 
oceno tveganja in učinka ter svoj položaj analizirajo po tehtni skupni metodologiji.

Oceno tveganja in učinka naj vsaka država članica opravi na podlagi skupne metodologije, ki 
ji bo omogočila, da bo po potrebi upoštevala posebne nacionalne razmere in posebnosti.
rezultati pa se bodo odražali v preventivnih akcijskih načrtih in načrtih ukrepov ob izrednih 
razmerah. Načrte bo sicer treba pregledovati, da se na ta način zagotovi njihova ustreznost.

Predlog spremembe 160
Aldo Patriciello

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Najpozneje [31. marca 2011; 12 
mesecev po začetku veljavnosti] pristojni 
organ po posvetovanju s podjetji plinskega 
gospodarstva, ustreznimi združenji, ki 
predstavljajo interese gospodinjstev in 
industrijskih odjemalcev, ter regulativnim 
organom, če slednji ni pristojni organ, 
oblikuje: 

1. Najpozneje [31. marca 2011; 12 
mesecev po začetku veljavnosti] pristojni 
organ na podlagi ocene tveganja in 
učinka, opravljene v skladu s členom 8, in 
po posvetovanju s podjetji plinskega 
gospodarstva, plinskimi elektrarnami, 
ustreznimi združenji, ki predstavljajo 
interese gospodinjstev in industrijskih 
odjemalcev, ter regulativnim organom, če 
slednji ni pristojni organ, oblikuje:

Or. en

Obrazložitev

Prihodnja uredba bi se morala osredotočiti na zahtevo, da države članice izvedejo natančno 
oceno tveganja in učinka ter svoj položaj analizirajo po tehtni skupni metodologiji.
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Oceno tveganja in učinka naj vsaka država članica opravi na podlagi skupne metodologije, ki 
ji bo omogočila, da bo po potrebi upoštevala posebne nacionalne razmere in posebnosti.
rezultati pa se bodo odražali v preventivnih akcijskih načrtih in načrtih ukrepov ob izrednih 
razmerah. Načrte bo sicer treba pregledovati, da se na ta način zagotovi njihova ustreznost.

Predlog spremembe 161
Patrizia Toia, Ani Podemata (Anni Podimata)

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Najpozneje [31. marca 2011; 12 
mesecev po začetku veljavnosti] pristojni 
organ po posvetovanju s podjetji plinskega 
gospodarstva, ustreznimi združenji, ki 
predstavljajo interese gospodinjstev in 
industrijskih odjemalcev, ter regulativnim 
organom, če slednji ni pristojni organ, 
oblikuje: 

1. Najpozneje [31. marca 2011; 12 
mesecev po začetku veljavnosti] pristojni 
organ na podlagi ocene tveganja in 
učinka, opravljene v skladu s členom 8, in 
po posvetovanju s podjetji plinskega 
gospodarstva, plinskimi elektrarnami, 
ustreznimi združenji, ki predstavljajo 
interese gospodinjstev in industrijskih 
odjemalcev, ter regulativnim organom, če 
slednji ni pristojni organ, oblikuje:

Or. en

Obrazložitev

Namesto določanja obveznih standardov EU bi se morala uredba osredotočiti na zahtevo, da 
države članice izvedejo natančno oceno tveganja in učinka po tehtni skupni metodologiji, pri 
čemer lahko po potrebi upoštevajo zlasti določene nacionalne okoliščine in posebnosti.
Rezultati se uporabijo pri preventivnih akcijskih načrtih in načrtih ukrepov ob izrednih 
razmerah; te načrte se še pregleda, da se zagotovi njihova ustreznost. Podobne načrte je 
mogoče pripraviti tudi na regionalni ravni.
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Predlog spremembe 162
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Najpozneje [31. marca 2011; 12 
mesecev po začetku veljavnosti] pristojni 
organ po posvetovanju s podjetji plinskega 
gospodarstva, ustreznimi združenji, ki 
predstavljajo interese gospodinjstev in 
industrijskih odjemalcev, ter regulativnim 
organom, če slednji ni pristojni organ, 
oblikuje: 

1. Najpozneje [31. marca 2011; 12 
mesecev po začetku veljavnosti] pristojni 
organ na podlagi ocene tveganja in 
učinka, opravljene v skladu s členom 8, in 
po posvetovanju s podjetji plinskega 
gospodarstva, ustreznimi združenji, ki 
predstavljajo interese gospodinjstev in 
industrijskih odjemalcev, ter regulativnim 
organom, če slednji ni pristojni organ, 
oblikuje:

Or. en

Obrazložitev

Namesto določanja obveznih standardov EU bi se morala uredba osredotočiti na zahtevo, da 
države članice izvedejo natančno oceno tveganja in učinka po tehtni skupni metodologiji, pri 
čemer lahko po potrebi upoštevajo zlasti določene nacionalne okoliščine in posebnosti.
Rezultati se uporabijo pri preventivnih akcijskih načrtih in načrtih ukrepov ob izrednih 
razmerah; te načrte se še pregleda, da se zagotovi njihova ustreznost. Podobne načrte je 
mogoče pripraviti tudi na regionalni ravni.

Predlog spremembe 163
Miloslav Ransdorf

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Najpozneje [31. marca 2011; 12 
mesecev po začetku veljavnosti] pristojni 
organ po posvetovanju s podjetji plinskega 
gospodarstva, ustreznimi združenji, ki 
predstavljajo interese gospodinjstev in 
industrijskih odjemalcev, ter regulativnim 
organom, če slednji ni pristojni organ, 

1. Najpozneje [31. marca 2011; 12 
mesecev po začetku veljavnosti] pristojni 
organ na podlagi ocene tveganja in 
učinka, opravljene v skladu s členom 8, in 
po posvetovanju s podjetji plinskega 
gospodarstva, ustreznimi združenji, ki 
predstavljajo interese gospodinjstev in 
industrijskih odjemalcev, ter regulativnim 
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oblikuje: organom, če slednji ni pristojni organ, 
oblikuje:

Or. en

Obrazložitev

Vsaka država članica, ko pripravlja preventivne ukrepe in načrte za izredne razmere na 
podlagi skupne metodologije EU, opravi oceno tveganja in učinka, ki državi članici omogoči, 
da po potrebi upošteva posebne nacionalne okoliščine.

Predlog spremembe 164
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Najpozneje [31. marca 2011; 12 
mesecev po začetku veljavnosti] pristojni 
organ po posvetovanju s podjetji plinskega 
gospodarstva, ustreznimi združenji, ki 
predstavljajo interese gospodinjstev in 
industrijskih odjemalcev, ter regulativnim 
organom, če slednji ni pristojni organ, 
oblikuje:

1. Najpozneje [31. marca 2011; 12 
mesecev po začetku veljavnosti] pristojni 
organ po posvetovanju s podjetji plinskega 
gospodarstva, ustreznimi združenji, ki 
predstavljajo interese gospodinjstev in 
industrijskih odjemalcev, oblikuje:

Or. en

Obrazložitev

Pri pripravi načrta preventivnih ukrepov in načrta za izredne razmere je treba okrepiti vlogo 
nacionalnih regulativnih organov, da se zagotovi skladnost med ukrepi za zanesljivo oskrbo s 
plinom in regulacijo omrežja, ki so v pristojnosti teh organov.

Predlog spremembe 165
Hannes Swoboda

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Najpozneje [31. marca 2011; 12 1. Najpozneje [31. marca 2011; 12 



AM\801609SL.doc 81/107 PE438.187v01-00

SL

mesecev po začetku veljavnosti] pristojni 
organ po posvetovanju s podjetji plinskega 
gospodarstva, ustreznimi združenji, ki 
predstavljajo interese gospodinjstev in 
industrijskih odjemalcev, ter regulativnim 
organom, če slednji ni pristojni organ, 
oblikuje:

mesecev po začetku veljavnosti] pristojni 
organ po posvetovanju s podjetji plinskega 
gospodarstva, ustreznimi združenji, ki 
predstavljajo interese gospodinjstev in 
industrijskih odjemalcev, oblikuje:

Or. en

Predlog spremembe 166
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Najpozneje [31. marca 2011; 12 
mesecev po začetku veljavnosti] pristojni 
organ po posvetovanju s podjetji plinskega 
gospodarstva, ustreznimi združenji, ki 
predstavljajo interese gospodinjstev in 
industrijskih odjemalcev, ter regulativnim 
organom, če slednji ni pristojni organ, 
oblikuje:

1. Najpozneje [31. marca 2011; 18 
mesecev po začetku veljavnosti] pristojni 
organ po posvetovanju s podjetji plinskega 
gospodarstva, ustreznimi združenji, ki 
predstavljajo interese gospodinjstev in 
industrijskih odjemalcev, ter regulativnim 
organom, če slednji ni pristojni organ, 
oblikuje:

Or. en

Predlog spremembe 167
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kjer regulativni organ ni pristojni organ, 
regulativni organ uradno sodeluje v 
procesu oblikovanja načrta preventivnih 
ukrepov in načrta za izredne razmere. 
Pristojni organ v največji možni meri 
upošteva ocene regulativnega organa, 
kolikor se nanašajo na regulativna 
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vprašanja o omrežju, zlasti s pripravo 
ocene učinka glede izpolnjevanja 
infrastrukturnih standardov v skladu s 
členom 6, kar zadeva prihodnje 
potrjevanje tarif in skladnost z načrti za 
razvoj omrežja.

Or. en

Obrazložitev

Pri pripravi načrta preventivnih ukrepov in načrta za izredne razmere je treba okrepiti vlogo 
nacionalnih regulativnih organov, da se zagotovi skladnost med ukrepi za zanesljivo oskrbo s 
plinom in urejanjem omrežja, ki so v pristojnosti teh organov.

Predlog spremembe 168
Hannes Swoboda

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kjer regulativni organ ni pristojni organ, 
regulativni organ uradno sodeluje v 
procesu oblikovanja načrta preventivnih 
ukrepov in načrta za izredne razmere. 
Pristojni organ v največji možni meri 
upošteva ocene regulativnega organa, 
kolikor se nanašajo na regulativna 
vprašanja o omrežju, zlasti s pripravo 
ocene učinka glede izpolnjevanja 
infrastrukturnih standardov v skladu s 
členom 6, kar zadeva prihodnje 
potrjevanje tarif in skladnost z načrti za 
razvoj omrežja.

Or. en
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Predlog spremembe 169
Ani Podemata (Anni Podimata)

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) načrt za izredne razmere z ukrepi za 
zmanjšanje učinka motenj v oskrbi s 
plinom. 

(b) načrt za izredne razmere z ukrepi za 
zmanjšanje učinka motenj v oskrbi s 
plinom, zlasti v korist najranljivejših 
potrošnikov. 

Or. el

Predlog spremembe 170
Algirdas Saudargas

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pred sprejetjem navedenih načrtov 
pristojni organi izmenjajo informacije in se 
posvetujejo med seboj in s Komisijo, da 
zagotovijo, da so načrti in ukrepi na 
ustrezni regionalni ravni medsebojno 
usklajeni. Posvetovanja pokrivajo najmanj 
medsebojne povezave, čezmejne zaloge in 
skladiščenje ter fizično zmogljivost za 
transport plina v obe smeri.

2. Pred sprejetjem navedenih načrtov 
pristojni organi izmenjajo informacije in se 
posvetujejo med seboj in s Komisijo, da 
zagotovijo, da so načrti in ukrepi na 
ustrezni regionalni ravni medsebojno 
usklajeni. Posvetovanja pokrivajo najmanj 
medsebojne povezave, zlasti tiste, ki 
omogočajo dostop do plinskih omrežij EU, 
čezmejne zaloge in skladiščenje ter fizično 
zmogljivost za transport plina v obe smeri.
O posvetovanjih in njihovih rezultatih je 
treba obvestiti koordinacijsko skupino za 
plin.

Or. en
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Predlog spremembe 171
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pred sprejetjem navedenih načrtov 
pristojni organi izmenjajo informacije in se 
posvetujejo med seboj in s Komisijo, da 
zagotovijo, da so načrti in ukrepi na 
ustrezni regionalni ravni medsebojno 
usklajeni. Posvetovanja pokrivajo najmanj 
medsebojne povezave, čezmejne zaloge in 
skladiščenje ter fizično zmogljivost za 
transport plina v obe smeri.

2. Pred sprejetjem navedenih načrtov 
pristojni organi izmenjajo informacije in se 
posvetujejo med seboj in s Komisijo, da 
zagotovijo, da so načrti in ukrepi na 
ustrezni regionalni ravni medsebojno 
usklajeni. Posvetovanja pokrivajo najmanj 
medsebojne povezave, čezmejne zaloge, 
predpise o dostopu do čezmejnega 
strateškega in trgovinskega skladiščenja 
ter fizično zmogljivost za transport plina v 
obe smeri.

Or. en

Predlog spremembe 172
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pred sprejetjem navedenih načrtov 
pristojni organi izmenjajo informacije in se 
posvetujejo med seboj in s Komisijo, da 
zagotovijo, da so načrti in ukrepi na 
ustrezni regionalni ravni medsebojno 
usklajeni. Posvetovanja pokrivajo najmanj 
medsebojne povezave, čezmejne zaloge in 
skladiščenje ter fizično zmogljivost za 
transport plina v obe smeri.

2. Pred sprejetjem navedenih načrtov 
pristojni organi izmenjajo informacije in se 
posvetujejo med seboj, s Komisijo in 
koordinacijsko skupino za plin, da 
zagotovijo, da so načrti in ukrepi na 
ustrezni regionalni ravni medsebojno 
usklajeni. Posvetovanja pokrivajo najmanj 
medsebojne povezave, čezmejne zaloge in 
skladiščenje ter fizično zmogljivost za 
transport plina v obe smeri.

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi 
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(predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, relevantnimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi 
organi in agencijo ACER) se zdi najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter za 
formalna posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi. Zato mora koordinacijska 
skupina za plin olajšati usklajevanje ukrepov za zanesljivo oskrbo. Tako se je treba z njo 
redno posvetovati.

Predlog spremembe 173
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pred sprejetjem navedenih načrtov 
pristojni organi izmenjajo informacije in se 
posvetujejo med seboj in s Komisijo, da 
zagotovijo, da so načrti in ukrepi na 
ustrezni regionalni ravni medsebojno 
usklajeni. Posvetovanja pokrivajo najmanj 
medsebojne povezave, čezmejne zaloge in 
skladiščenje ter fizično zmogljivost za 
transport plina v obe smeri.

2. Pred sprejetjem navedenih načrtov 
pristojni organi izmenjajo informacije in se 
posvetujejo med seboj, s Komisijo in 
koordinacijsko skupino za plin, da 
zagotovijo, da so načrti in ukrepi na 
ustrezni regionalni ravni medsebojno 
usklajeni. Posvetovanja pokrivajo najmanj 
medsebojne povezave, čezmejne zaloge in 
skladiščenje ter fizično zmogljivost za 
transport plina v obe smeri.

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi 
(predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, relevantnimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi 
organi in agencijo ACER) se zdi najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter za 
formalna posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi. Zato mora koordinacijska 
skupina za plin olajšati usklajevanje ukrepov za zanesljivo oskrbo. Tako se je treba z njo 
redno posvetovati.

Predlog spremembe 174
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pred sprejetjem navedenih načrtov 2. Pred sprejetjem navedenih načrtov 
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pristojni organi izmenjajo informacije in se 
posvetujejo med seboj in s Komisijo, da 
zagotovijo, da so načrti in ukrepi na 
ustrezni regionalni ravni medsebojno 
usklajeni. Posvetovanja pokrivajo najmanj 
medsebojne povezave, čezmejne zaloge in 
skladiščenje ter fizično zmogljivost za 
transport plina v obe smeri.

pristojni organi izmenjajo informacije in se 
posvetujejo med seboj, s Komisijo in 
koordinacijsko skupino za plin, da 
zagotovijo, da so načrti in ukrepi na 
ustrezni regionalni ravni medsebojno 
usklajeni. Posvetovanja pokrivajo najmanj 
medsebojne povezave, čezmejne zaloge in 
skladiščenje ter fizično zmogljivost za 
transport plina v obe smeri.

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi 
(predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, relevantnimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi 
organi in agencijo ACER) se zdi najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter za 
formalna posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi. Zato mora koordinacijska 
skupina za plin olajšati usklajevanje ukrepov za zanesljivo oskrbo. Tako se je treba z njo 
redno posvetovati.

Predlog spremembe 175
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pred sprejetjem navedenih načrtov 
pristojni organi izmenjajo informacije in se 
posvetujejo med seboj in s Komisijo, da 
zagotovijo, da so načrti in ukrepi na 
ustrezni regionalni ravni medsebojno 
usklajeni. Posvetovanja pokrivajo najmanj 
medsebojne povezave, čezmejne zaloge in 
skladiščenje ter fizično zmogljivost za 
transport plina v obe smeri.

2. Pred sprejetjem navedenih načrtov 
pristojni organi izmenjajo informacije in se 
posvetujejo med seboj, s Komisijo in 
koordinacijsko skupino za plin, da 
zagotovijo, da so načrti in ukrepi na 
ustrezni regionalni ravni medsebojno 
usklajeni. Posvetovanja pokrivajo najmanj 
medsebojne povezave, čezmejne zaloge in 
skladiščenje ter fizično zmogljivost za 
transport plina v obe smeri.

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi 
(predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, relevantnimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi 
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organi in agencijo ACER) se zdi najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter za 
formalna posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi. Zato mora koordinacijska 
skupina za plin olajšati usklajevanje ukrepov za zanesljivo oskrbo. Tako se je treba z njo 
redno posvetovati.

Predlog spremembe 176
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas) 

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pred sprejetjem navedenih načrtov 
pristojni organi izmenjajo informacije in se 
posvetujejo med seboj in s Komisijo, da 
zagotovijo, da so načrti in ukrepi na 
ustrezni regionalni ravni medsebojno 
usklajeni. Posvetovanja pokrivajo najmanj 
medsebojne povezave, čezmejne zaloge in 
skladiščenje ter fizično zmogljivost za 
transport plina v obe smeri.

2. Pred sprejetjem navedenih načrtov 
pristojni organi izmenjajo informacije in se 
posvetujejo med seboj, s Komisijo in 
koordinacijsko skupino za plin, da 
zagotovijo, da so načrti in ukrepi na 
ustrezni regionalni ravni medsebojno 
usklajeni. Posvetovanja pokrivajo najmanj 
medsebojne povezave, čezmejne zaloge in 
skladiščenje ter fizično zmogljivost za 
transport plina v obe smeri.

Or. en

Predlog spremembe 177
Zigmantas Balčytis

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pred sprejetjem navedenih načrtov 
pristojni organi izmenjajo informacije in se 
posvetujejo med seboj in s Komisijo, da 
zagotovijo, da so načrti in ukrepi na 
ustrezni regionalni ravni medsebojno 
usklajeni. Posvetovanja pokrivajo najmanj 
medsebojne povezave, čezmejne zaloge in 
skladiščenje ter fizično zmogljivost za 
transport plina v obe smeri.

2. Pred sprejetjem navedenih načrtov 
pristojni organi izmenjajo informacije in se 
posvetujejo med seboj in s Komisijo, ob 
sodelovanju koordinacijske skupine za 
plin, da zagotovijo, da so načrti in ukrepi 
na ustrezni regionalni ravni medsebojno 
usklajeni. Posvetovanja pokrivajo najmanj 
medsebojne povezave, čezmejne zaloge in 
skladiščenje ter fizično zmogljivost za 
transport plina v obe smeri.
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Or. lt

Predlog spremembe 178
Arturs Krišjānis Kariņš

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pred sprejetjem navedenih načrtov 
pristojni organi izmenjajo informacije in se 
posvetujejo med seboj in s Komisijo, da 
zagotovijo, da so načrti in ukrepi na 
ustrezni regionalni ravni medsebojno 
usklajeni. Posvetovanja pokrivajo najmanj 
medsebojne povezave, čezmejne zaloge in 
skladiščenje ter fizično zmogljivost za 
transport plina v obe smeri.

2. Pred sprejetjem navedenih načrtov 
pristojni organi izmenjajo informacije in se 
posvetujejo med seboj in s Komisijo, da 
zagotovijo, da so načrti in ukrepi na
ustrezni regionalni ravni medsebojno 
usklajeni. Posvetovanja pokrivajo najmanj 
sedanje in potrebne medsebojne povezave 
v prihodnje, čezmejne zaloge in 
skladiščenje ter fizično zmogljivost za 
transport plina v obe smeri.

Or. en

Obrazložitev

Posvetovanja o načrtu preventivnih ukrepov in načrtu za izredne razmere bi morala za bolj 
zanesljivo oskrbo pokrivati tudi prihodnje infrastrukturne projekte. 

Predlog spremembe 179
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Med postopkom iz odstavka 2 lahko 
Komisija poda priporočilo, na kateri 
regionalni ravni se opravijo izmenjava 
informacij in posvetovanja. Komisija lahko 
po posvetovanju z Evropskim omrežjem 
upravljavcev prenosnih omrežij za plin 
(ENTSO-G) in Agencijo za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER) priporoči 
tudi oblikovanje skupnega načrta na 

3. Med postopkom iz odstavka 2 lahko 
Komisija poda priporočilo, na kateri 
regionalni ravni se opravijo izmenjava 
informacij in posvetovanja. Komisija lahko 
po posvetovanju s koordinacijsko skupino 
za plin, Evropskim omrežjem upravljavcev 
prenosnih omrežij za plin (ENTSO-G) in 
Agencijo za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (ACER) ter koordinacijsko 
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regionalni ravni. skupino za plin priporoči tudi oblikovanje 
skupnega načrta na regionalni ravni in 
hkrati posebej navede razporeditev 
stroškov ter nepovratna sredstva.

Or. it

Obrazložitev

Treba je podrobneje opredeliti možnost uvajanja nepovratne pomoči med državami v istem 
območju; institucionalizacijo te pomoči in zagotavljanje, da o njenih podrobnostih ne 
odločajo posamezniki; razporeditev stroškov, ki nastajajo iz prožnega izvajanja ustreznih 
ukrepov na podlagi solidarnosti.

Predlog spremembe 180
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Med postopkom iz odstavka 2 lahko 
Komisija poda priporočilo, na kateri 
regionalni ravni se opravijo izmenjava 
informacij in posvetovanja. Komisija lahko 
po posvetovanju z Evropskim omrežjem 
upravljavcev prenosnih omrežij za plin 
(ENTSO-G) in Agencijo za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER) priporoči 
tudi oblikovanje skupnega načrta na 
regionalni ravni. 

3. Med postopkom iz odstavka 2 lahko 
Komisija poda priporočilo, na kateri 
regionalni ravni se opravijo izmenjava 
informacij in posvetovanja. Komisija lahko 
po posvetovanju z Evropskim omrežjem 
upravljavcev prenosnih omrežij za plin 
(ENTSO-G) in Agencijo za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER) priporoči 
tudi oblikovanje skupnega načrta na 
regionalni ravni, ki oblikuje regije na 
podlagi infrastrukture, ki zagotavlja 
oskrbo z zemeljskim plinom.

Or. de

Obrazložitev

Če je treba oblikovati regije, potem je treba to narediti v skladu z infrastrukturo za plin in 
plinskimi tokovi. Ni nujno, da sedanje regije (regionalne pobude), prvotno določene z 
regulatorji, ustrezajo zahtevam zanesljive oskrbe.
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Predlog spremembe 181
Gaston Franco

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Med postopkom iz odstavka 2 lahko 
Komisija poda priporočilo, na kateri 
regionalni ravni se opravijo izmenjava 
informacij in posvetovanja. Komisija lahko 
po posvetovanju z Evropskim omrežjem 
upravljavcev prenosnih omrežij za plin 
(ENTSO-G) in Agencijo za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER)
priporoči tudi oblikovanje skupnega načrta 
na regionalni ravni. 

3. Med postopkom iz odstavka 2 lahko 
Komisija po posvetovanju z Evropskim 
omrežjem upravljavcev prenosnih omrežij 
(ENTSO-G), regulatorji in podjetji 
plinskega gospodarstva poda priporočilo, 
na kateri regionalni ravni se opravijo 
izmenjava informacij in posvetovanja. 
Komisija lahko po posvetovanju z ENTSO-
G, regulatorji in podjetji plinskega 
gospodarstva priporoči tudi oblikovanje 
skupnega načrta na regionalni ravni. 

Or. en

Obrazložitev

Treba je našteti vse relevantne akterje za opredeljevanje regionalnih področij za sodelovanje.

Predlog spremembe 182
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Med postopkom iz odstavka 2 lahko 
Komisija poda priporočilo, na kateri 
regionalni ravni se opravijo izmenjava 
informacij in posvetovanja. Komisija lahko 
po posvetovanju z Evropskim omrežjem 
upravljavcev prenosnih omrežij za plin 
(ENTSO-G) in Agencijo za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER)
priporoči tudi oblikovanje skupnega načrta 
na regionalni ravni. 

3. Med postopkom iz odstavka 2 lahko 
Komisija po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin poda 
priporočilo, na kateri regionalni ravni se 
opravijo izmenjava informacij in 
posvetovanja. Komisija lahko po 
posvetovanju s koordinacijsko skupino za 
plin priporoči tudi oblikovanje skupnega 
načrta na regionalni ravni.

Or. en
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Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi 
(predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, relevantnimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi 
organi in agencijo ACER) se zdi najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter za 
formalna posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi. Zato mora koordinacijska 
skupina za plin olajšati usklajevanje ukrepov za zanesljivo oskrbo. Tako se je treba z njo 
redno posvetovati.

Predlog spremembe 183
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Med postopkom iz odstavka 2 lahko 
Komisija poda priporočilo, na kateri 
regionalni ravni se opravijo izmenjava 
informacij in posvetovanja. Komisija lahko 
po posvetovanju z Evropskim omrežjem 
upravljavcev prenosnih omrežij za plin 
(ENTSO-G) in Agencijo za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER)
priporoči tudi oblikovanje skupnega načrta 
na regionalni ravni.

3. Med postopkom iz odstavka 2 lahko 
Komisija po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin poda 
priporočilo, na kateri regionalni ravni se 
opravijo izmenjava informacij in 
posvetovanja. Komisija lahko po 
posvetovanju s koordinacijsko skupino za 
plin priporoči tudi oblikovanje skupnega 
načrta na regionalni ravni.

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi 
(predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, relevantnimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi 
organi in agencijo ACER) se zdi najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter za 
formalna posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi. Zato mora koordinacijska 
skupina za plin olajšati usklajevanje ukrepov za zanesljivo oskrbo. Tako se je treba z njo 
redno posvetovati.
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Predlog spremembe 184
Ioan Enciu

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice povečajo svoje 
zmogljivosti za skladiščenje plina. 
Komisija sprejme potrebne ukrepe in se z 
državami članicami, v katerih je to 
geološko mogoče, pogodi za začetek 
projektov za gradnjo regionalnih 
rezervoarjev, ki bodo služili kot strateška 
rezerva EU v kriznih obdobjih. Komisija 
neposredno nadzira porabo plina, ki se 
hrani v teh rezervoarjih. Sredstva za 
gradnjo teh rezervoarjev se zagotovijo iz 
proračuna Skupnosti.

Or. ro

Obrazložitev

Rezervoarji za skladiščenje zemeljskega plina so prvi pogoj za izboljšanje razmer med 
energetsko krizo. Ta različica predloga sprememb velja, če bodo sredstva za gradnjo 
rezervoarjev zagotovljena iz proračuna Skupnosti.

Predlog spremembe 185
Ioan Enciu

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Države članice povečajo svoje 
zmogljivosti za skladiščenje plina. 
Komisija sprejme potrebne ukrepe in se 
(gl.zg.) pogaja z državami članicami o 
začetku projektov s katerimi bi, kjer je to 
geološko mogoče, zgradili regionalne 
rezervoarje, ki bodo služili kot strateška 
rezerva EU za obdobje krizna obdobja. 
Ustanovijo se regionalni odbori držav 
članic za upravljanje projektov in porabe 
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plina, ki se skladišči v rezervoarjih. 
Države članice, združene po regijah, ki se 
oskrbujejo iz teh rezervoarjev, zberejo 
sredstva, potrebna za njihovo zgraditev.   

Or. ro

Obrazložitev

Rezervoarji za skladiščenje zemeljskega plina so prvi pogoj za izboljšanje razmer med 
energetsko krizo. Ta različica predloga sprememb velja, če bodo sredstva za gradnjo 
rezervoarjev zagotovljena iz proračuna držav članic.

Predlog spremembe 186
Claude Turmes

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice se lahko odločijo tudi, da 
namesto ali poleg ločenih nacionalnih 
načrtov oblikujejo skupne načrte na 
regionalni ravni. 

4. Države članice se lahko odločijo tudi, da 
namesto ali poleg ločenih nacionalnih 
načrtov oblikujejo skupne načrte na 
regionalni ravni, in sicer z zavezujočim 
sporazumom med pristojnimi organi. Za 
takšne skupne načrte veljajo isti predpisi 
in imajo enako pravno veljavo kot 
nacionalni načrti.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da so za pristojne (nacionalne) organe in vse druge udeležence regionalni 
načrti preventivnih ukrepov ali načrti za izredne razmere zavezujoči na enak način, kot če bi 
bili sprejeti nacionalni načrti.
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Predlog spremembe 187
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Skupni načrt na regionalni ravni, 
oblikovan na podlagi odstavka 3 ali 4, 
lahko razvijejo zadevni pristojni organi po 
posvetovanju o vprašanjih v zvezi z 
regionalnimi interesi v okviru 
koordinacijske skupine za plin.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev regionalnih meja, ki bi najbolje ustrezala obravnavi vprašanj v zvezi z zanesljivo 
oskrbo, ne bo enostavna. Lokacija in raven medsebojne povezanosti med državami članicami 
nista statični, pa tudi energetski trgi ne odražajo vedno političnih meja, zato bi bilo treba 
preučiti, v kakšnem obsegu bi lahko te regije po posvetovanju s plinsko industrijo najbolje 
določila koordinacijska skupina za plin. Treba bi bilo pojasniti postopek za oblikovanje 
skupnega načrta na regionalni ravni.

Predlog spremembe 188
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Skupni načrt na regionalni ravni, 
oblikovan na podlagi odstavka 3 ali 4, 
lahko razvijejo zadevni pristojni organi po 
posvetovanju o regionalnih interesih v 
okviru koordinacijske skupine za plin.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev regionalnih meja, ki bi najbolje ustrezala obravnavi vprašanj v zvezi z zanesljivo 
oskrbo, ne bo enostavna. Lokacija in raven medsebojne povezanosti med državami članicami 
nista statični, pa tudi energetski trgi ne odražajo vedno političnih meja, zato bi bilo treba 
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preučiti, v kakšnem obsegu bi lahko te regije po posvetovanju s plinsko industrijo najbolje 
določila koordinacijska skupina za plin. Treba bi bilo pojasniti postopek za oblikovanje 
skupnega načrta na regionalni ravni.

Predlog spremembe 189
Miloslav Ransdorf

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Skupni načrt na regionalni ravni, 
oblikovan na podlagi odstavka 3 ali 4, 
lahko razvijejo zadevni pristojni organi po 
posvetovanju o regionalnih interesih v 
okviru koordinacijske skupine za plin.

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo pojasniti postopek za oblikovanje skupnega načrta na regionalni ravni ob 
upoštevanju regionalnih interesov v okviru koordinacijske skupine za plin kot strokovnega 
organa, ki predstavlja vse zainteresirane strani.

Predlog spremembe 190
Gaston Franco

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pristojni organ svoje načrte, skupaj s 
spremenjenimi različicami iz odstavka 6, 
objavi in jih takoj sporoči Komisiji.

5. Pristojni organ svoje načrte v različici, ki 
ni zaupna, skupaj s spremenjenimi 
različicami iz odstavka 6, objavi in jih 
takoj sporoči Komisiji ter koordinacijski 
skupini za plin.

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin je kot strokovni organ, ki ga sestavljajo različne 
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zainteresirane strani (predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, ustrezni odjemalci, pristojni 
nacionalni organi in agencija ACER), najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter za 
formalna posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi in bi zato morala biti 
vključena v opredeljevanje regionalnih področij za sodelovanje.

Predlog spremembe 191
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pristojni organ svoje načrte, skupaj s 
spremenjenimi različicami iz odstavka 6, 
objavi in jih takoj sporoči Komisiji.

5. Pristojni organ svoje načrte v različici, ki 
ni zaupna, skupaj s spremenjenimi 
različicami iz odstavka 6, objavi in jih 
takoj sporoči Komisiji ter koordinacijski 
skupini za plin. .

Or. en

Obrazložitev

Objavljene različice načrtov preventivnih ukrepov in načrtov za izredne razmere ne smejo 
vsebovati zaupnih podatkov. Sporočanje zaupnih informacij lahko resno ogrozi izvajanje 
pogodb, povzroči izkrivljanje trga in celo ogroža zanesljivost oskrbe (zlasti, kar zadeva 
potrebo, da podjetja EU za oskrbo z zemeljskim plinom ohranijo pogajalsko moč pri 
pogajanjih z zunanjimi proizvajalci).

Predlog spremembe 192
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pristojni organ svoje načrte, skupaj s 
spremenjenimi različicami iz odstavka 6, 
objavi in jih takoj sporoči Komisiji.

5. Pristojni organ svoje načrte v različici, ki 
ni zaupna, skupaj s spremenjenimi 
različicami iz odstavka 6, objavi in jih 
takoj sporoči Komisiji ter koordinacijski 
skupini za plin.

Or. en
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Obrazložitev

Objavljene različice načrtov preventivnih ukrepov in načrtov za izredne razmere ne smejo 
vsebovati nobenih zaupnih podatkov. Sporočanje zaupnih informacij lahko resno ogrozi 
izvajanje pogodb, izkrivljanje trga in celo ogroža zanesljivost oskrbe (zlasti, kar zadeva 
potrebo, da podjetja EU za oskrbo z zemeljskim plinom ohranijo pogajalsko moč pri 
pogajanjih z zunanjimi proizvajalci).

Predlog spremembe 193
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pristojni organ svoje načrte, skupaj s 
spremenjenimi različicami iz odstavka 6, 
objavi in jih takoj sporoči Komisiji.

5. Pristojni organ svoje načrte, skupaj s 
spremenjenimi različicami iz odstavka 6, 
objavi in jih takoj sporoči Komisiji ter 
koordinacijski skupini za plin.

Or. en

Obrazložitev

Zdi se, da je koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ, ki ga sestavljajo različne 
zainteresirane strani (predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, ustrezni odjemalci, pristojni 
nacionalni organi in agencija ACER), najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter za 
formalna posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi, zato bi morala olajšati 
usklajevanje ukrepov v zvezi z zanesljivo oskrbo. V tem smislu bi se bilo treba z njo redno 
posvetovati.

Predlog spremembe 194
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pristojni organ svoje načrte, skupaj s 
spremenjenimi različicami iz odstavka 6, 
objavi in jih takoj sporoči Komisiji.

5. Pristojni organ svoje načrte, skupaj s 
spremenjenimi različicami iz odstavka 6, 
objavi in jih takoj sporoči Komisiji ter 
koordinacijski skupini za plin.
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Or. en

Obrazložitev

Zdi se, da je koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ, ki ga sestavljajo različne 
zainteresirane strani (predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, ustrezni odjemalci, pristojni 
nacionalni organi in agencija ACER), najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter za 
formalna posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi, zato bi morala olajšati 
usklajevanje ukrepov v zvezi z zanesljivo oskrbo. V tem smislu bi se bilo treba z njo redno 
posvetovati.

Predlog spremembe 195
Zigmantas Balčytis

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pristojni organ svoje načrte, skupaj s 
spremenjenimi različicami iz odstavka 6, 
objavi in jih takoj sporoči Komisiji.

5. Pristojni organ svoje načrte, skupaj s 
spremenjenimi različicami iz odstavka 6, 
objavi in jih takoj sporoči Komisiji ter 
koordinacijski skupini za plin.

Or. lt

Predlog spremembe 196
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. V šestih mesecih po sporočilu pristojnih 
organov o načrtih Komisija vse načrte 
držav članic oceni. Komisija se o načrtih 
posvetuje z ENTSO-G, ACER, 
koordinacijsko skupino za plin ter ostalimi 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi. Če 
Komisija meni, da načrt ni učinkovit pri 
zmanjšanju tveganj, kot so bila 
ugotovljena v oceni tveganja, ali je 
neskladen s scenariji tveganj ali načrti 
ostalih držav članic oziroma ni v skladu z 

6. V šestih mesecih po sporočilu pristojnih 
organov o načrtih se Komisija o teh načrtih 
posvetuje z ENTSO-G, ACER, 
koordinacijsko skupino za plin ter ostalimi 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi. Če 
Komisija meni, da načrt ni učinkovit pri 
zmanjšanju tveganj oziroma ni v skladu z 
določbami te uredbe ali drugimi določbami 
prava Unije, priporoči revizijo načrta.
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določbami te uredbe ali drugimi določbami 
prava Skupnosti, zahteva revizijo načrta. 

V dveh mesecih po tem, ko Komisija 
sporoči svojo zahtevo, zadevni pristojni 
organ spremeni svoj načrt in obvesti 
Komisijo o spremenjenem načrtu ali pa 
Komisiji razloži, zakaj se z zahtevo ne 
strinja. V slednjem primeru lahko 
Komisija svojo zahtevo spremeni ali 
umakne.

V dveh mesecih po tem, ko Komisija 
sporoči svojo zahtevo, zadevni pristojni 
organ lahko spremeni svoj načrt in obvesti 
Komisijo o spremenjenem načrtu.

Če se Komisija v dveh mesecih odloči, da 
svoje zahteve ne bo spremenila ali 
umaknila, pristojni organ ravna v skladu 
z zahtevo Komisije v treh mesecih po 
sporočilu zahteve Komisije. 

Or. en

Obrazložitev

Načrti preventivnih ukrepov in načrti za izredne razmere so prilagojeni razmeram na 
nacionalnem in regionalnem trgu, da bi preprečili izredne razmere na področju oskrbe s 
plinom. Komisija ne bo imela prevelikih pooblastil za oceno teh načrtov in od nacionalnih 
pristojnih organov ne bo zahtevala, naj spremenijo svoje ukrepe. Takšen prenos pooblastil na 
Komisijo tudi ni v skladu s členoma 5 in 6 Direktive 2009/73/ES, ki določa, da imajo glavno 
vlogo pri zagotavljanju oskrbe s plinom države članice.

Predlog spremembe 197
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. V šestih mesecih po sporočilu pristojnih 
organov o načrtih Komisija vse načrte 
držav članic oceni. Komisija se o načrtih 
posvetuje z ENTSO-G, ACER,
koordinacijsko skupino za plin ter ostalimi 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi. Če 
Komisija meni, da načrt ni učinkovit pri 
zmanjšanju tveganj, kot so bila ugotovljena 
v oceni tveganja, ali je neskladen s 
scenariji tveganj ali načrti ostalih držav 

6. V šestih mesecih po sporočilu pristojnih 
organov o načrtih Komisija vse načrte 
držav članic oceni. Komisija se o načrtih 
posvetuje s koordinacijsko skupino za plin 
ter z ostalimi zadevnimi zainteresiranimi 
stranmi. Če Komisija potem, ko je 
ustrezno upoštevala mnenje 
koordinacijske skupine za plin, meni, da 
načrt ni učinkovit pri zmanjšanju tveganj, 
kot so bila ugotovljena v oceni tveganja in 
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članic oziroma ni v skladu z določbami te 
uredbe ali drugimi določbami prava 
Skupnosti, zahteva revizijo načrta.

učinka, ali je neskladen s scenariji tveganj 
ali načrtom Unije ali načrti ostalih držav 
članic oziroma ni v skladu z določbami te 
uredbe ali drugimi določbami prava Unije, 
zahteva revizijo načrta. 

V dveh mesecih po tem, ko Komisija 
sporoči svojo zahtevo, zadevni pristojni 
organ spremeni svoj načrt in obvesti 
Komisijo o spremenjenem načrtu ali pa 
Komisiji razloži, zakaj se z zahtevo ne 
strinja. V slednjem primeru lahko Komisija 
svojo zahtevo spremeni ali umakne.

V dveh mesecih po tem, ko Komisija 
sporoči svojo zahtevo, zadevni pristojni 
organ spremeni svoj načrt in obvesti 
Komisijo in koordinacijsko skupino za 
plin o spremenjenem načrtu ali pa Komisiji 
razloži, zakaj se z zahtevo ne strinja. V 
slednjem primeru lahko Komisija svojo 
zahtevo spremeni ali umakne. 

Če se Komisija v dveh mesecih odloči, da 
svoje zahteve ne bo spremenila ali 
umaknila, pristojni organ ravna v skladu z 
zahtevo Komisije v treh mesecih po 
sporočilu zahteve Komisije.

Če se Komisija po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin v dveh 
mesecih odloči, da svoje zahteve ne bo 
spremenila ali umaknila, pristojni organ 
ravna v skladu z zahtevo Komisije v treh 
mesecih po sporočilu zahteve Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Zdi se, da je koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ, ki ga sestavljajo različne 
zainteresirane strani (predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, ustrezni odjemalci, pristojni 
nacionalni organi in agencija ACER), najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter za 
formalna posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi, zato bi morala olajšati
usklajevanje ukrepov v zvezi z zanesljivo oskrbo. V tem smislu bi se bilo treba z njo redno 
posvetovati.

Predlog spremembe 198
Gaston Franco

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. V šestih mesecih po sporočilu pristojnih 
organov o načrtih Komisija vse načrte 
držav članic oceni. Komisija se o načrtih 
posvetuje z ENTSO-G, ACER,
koordinacijsko skupino za plin ter ostalimi 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi. Če 

6. V šestih mesecih po sporočilu pristojnih 
organov o načrtih Komisija vse načrte 
držav članic oceni. Komisija se o načrtih 
posvetuje s koordinacijsko skupino za plin 
ter z ostalimi zadevnimi zainteresiranimi 
stranmi. Če Komisija potem, ko je 
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Komisija meni, da načrt ni učinkovit pri 
zmanjšanju tveganj, kot so bila ugotovljena 
v oceni tveganja, ali je neskladen s 
scenariji tveganj ali načrti ostalih držav 
članic oziroma ni v skladu z določbami te 
uredbe ali drugimi določbami prava 
Skupnosti, zahteva revizijo načrta. 

ustrezno upoštevala mnenje 
koordinacijske skupine za plin, meni, da 
načrt ni učinkovit pri zmanjšanju tveganj, 
kot so bila ugotovljena v oceni tveganja, ali 
je neskladen s scenariji tveganj ali načrti 
ostalih držav članic oziroma ni v skladu z 
določbami te uredbe ali drugimi določbami 
prava Unije, zahteva revizijo načrta. 

V dveh mesecih po tem, ko Komisija 
sporoči svojo zahtevo, zadevni pristojni 
organ spremeni svoj načrt in obvesti 
Komisijo o spremenjenem načrtu ali pa 
Komisiji razloži, zakaj se z zahtevo ne 
strinja. V slednjem primeru lahko Komisija 
svojo zahtevo spremeni ali umakne.

V štirih mesecih po tem, ko Komisija 
sporoči svojo zahtevo, zadevni pristojni 
organ spremeni svoj načrt in obvesti 
Komisijo in koordinacijsko skupino za 
plin o spremenjenem načrtu ali pa Komisiji 
razloži, zakaj se z zahtevo ne strinja. V 
slednjem primeru lahko Komisija svojo 
zahtevo spremeni ali umakne.

Če se Komisija v dveh mesecih odloči, da 
svoje zahteve ne bo spremenila ali 
umaknila, pristojni organ ravna v skladu z 
zahtevo Komisije v treh mesecih po 
sporočilu zahteve Komisije. 

Če se Komisija po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin v štirih
mesecih odloči, da svoje zahteve ne bo 
spremenila ali umaknila, pristojni organ 
ravna v skladu z zahtevo Komisije v treh 
mesecih po sporočilu zahteve Komisije. 

Or. en

Obrazložitev

Predvideni roki so prekratki za pravo uskladitev med Komisijo in državami članicami.

Predlog spremembe 199
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. V šestih mesecih po sporočilu pristojnih 
organov o načrtih Komisija vse načrte 
držav članic oceni. Komisija se o načrtih 
posvetuje z ENTSO-G, ACER,
koordinacijsko skupino za plin ter ostalimi 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi. Če 
Komisija meni, da načrt ni učinkovit pri 
zmanjšanju tveganj, kot so bila ugotovljena 

6. V šestih mesecih po sporočilu pristojnih 
organov o načrtih Komisija vse načrte 
držav članic oceni. Komisija se o načrtih 
posvetuje s koordinacijsko skupino za plin 
ter z ostalimi zadevnimi zainteresiranimi 
stranmi. Če Komisija meni, da načrt ni 
učinkovit pri zmanjšanju tveganj, kot so 
bila ugotovljena v oceni tveganja in 
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v oceni tveganja, ali je neskladen s 
scenariji tveganj ali načrti ostalih držav 
članic oziroma ni v skladu z določbami te 
uredbe ali drugimi določbami prava 
Skupnosti, zahteva revizijo načrta.

učinka, ali je neskladen s scenariji tveganj 
ali načrti ostalih držav članic oziroma ni v 
skladu z določbami te uredbe ali drugimi 
določbami prava Unije, zahteva revizijo 
načrta.

V dveh mesecih po tem, ko Komisija 
sporoči svojo zahtevo, zadevni pristojni 
organ spremeni svoj načrt in obvesti 
Komisijo o spremenjenem načrtu ali pa 
Komisiji razloži, zakaj se z zahtevo ne 
strinja. V slednjem primeru lahko Komisija 
svojo zahtevo spremeni ali umakne.

V dveh mesecih po tem, ko Komisija 
sporoči svojo zahtevo, zadevni pristojni 
organ spremeni svoj načrt in obvesti 
Komisijo in koordinacijsko skupino za 
plin o spremenjenem načrtu ali pa Komisiji 
razloži, zakaj se z zahtevo ne strinja. V 
slednjem primeru lahko Komisija svojo 
zahtevo spremeni ali umakne.

Če se Komisija v dveh mesecih odloči, da 
svoje zahteve ne bo spremenila ali 
umaknila, pristojni organ ravna v skladu z 
zahtevo Komisije v treh mesecih po 
sporočilu zahteve Komisije.

Če se Komisija po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin v dveh 
mesecih odloči, da svoje zahteve ne bo 
spremenila ali umaknila, pristojni organ 
ravna v skladu z zahtevo Komisije v treh 
mesecih po sporočilu zahteve Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Zdi se, da je koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ, ki ga sestavljajo različne 
zainteresirane strani (predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, ustrezni odjemalci, pristojni 
nacionalni organi in agencija ACER), najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter za 
formalna posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi, zato bi morala olajšati 
usklajevanje ukrepov v zvezi z zanesljivo oskrbo. V tem smislu bi se bilo treba z njo redno 
posvetovati.

Predlog spremembe 200
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. V šestih mesecih po sporočilu pristojnih 
organov o načrtih Komisija vse načrte 
držav članic oceni. Komisija se o načrtih 
posvetuje z ENTSO-G, ACER, 
koordinacijsko skupino za plin ter ostalimi 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi. Če 

6. V šestih mesecih po sporočilu pristojnih 
organov o načrtih Komisija vse načrte 
držav članic oceni. Komisija se o načrtih 
posvetuje z ENTSO-G, ACER, 
koordinacijsko skupino za plin ter ostalimi 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi. Če 
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Komisija meni, da načrt ni učinkovit pri 
zmanjšanju tveganj, kot so bila ugotovljena 
v oceni tveganja, ali je neskladen s 
scenariji tveganj ali načrti ostalih držav 
članic oziroma ni v skladu z določbami te 
uredbe ali drugimi določbami prava 
Skupnosti, zahteva revizijo načrta. 

Komisija meni, da načrt ni učinkovit pri 
zmanjšanju tveganj, kot so bila ugotovljena 
v oceni tveganja in učinka, ali je neskladen 
s scenariji tveganj ali načrti ostalih držav 
članic oziroma ni v skladu z določbami te 
uredbe ali drugimi določbami prava Unije, 
zahteva revizijo načrta. 

V dveh mesecih po tem, ko Komisija 
sporoči svojo zahtevo, zadevni pristojni 
organ spremeni svoj načrt in obvesti 
Komisijo o spremenjenem načrtu ali pa 
Komisiji razloži, zakaj se z zahtevo ne 
strinja. V slednjem primeru lahko Komisija 
svojo zahtevo spremeni ali umakne.

V dveh mesecih po tem, ko Komisija 
sporoči svojo zahtevo, zadevni pristojni 
organ spremeni svoj načrt in obvesti 
Komisijo in koordinacijsko skupino za 
plin o spremenjenem načrtu ali pa Komisiji 
razloži, zakaj se z zahtevo ne strinja. V 
slednjem primeru lahko Komisija svojo 
zahtevo spremeni ali umakne.

Če se Komisija v dveh mesecih odloči, da 
svoje zahteve ne bo spremenila ali 
umaknila, pristojni organ ravna v skladu z 
zahtevo Komisije v treh mesecih po 
sporočilu zahteve Komisije. 

Če se Komisija po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin v dveh 
mesecih odloči, da svoje zahteve ne bo 
spremenila ali umaknila, pristojni organ 
ravna v skladu z zahtevo Komisije v treh 
mesecih po sporočilu zahteve Komisije. 

Or. en

Obrazložitev

Zdi se, da je koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ, ki ga sestavljajo različne 
zainteresirane strani (predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, ustrezni odjemalci, pristojni 
nacionalni organi in agencija ACER), najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter za 
formalna posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi, zato bi morala olajšati 
usklajevanje ukrepov v zvezi z zanesljivo oskrbo. V tem smislu bi se bilo treba z njo redno 
posvetovati.

Predlog spremembe 201
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. V šestih mesecih po sporočilu pristojnih 
organov o načrtih Komisija vse načrte 
držav članic oceni. Komisija se o načrtih 
posvetuje z ENTSO-G, ACER, 

6. V šestih mesecih po sporočilu pristojnih 
organov o načrtih Komisija vse načrte 
držav članic oceni. Komisija se o načrtih 
posvetuje z ENTSO-G, ACER, 
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koordinacijsko skupino za plin ter ostalimi 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi. Če 
Komisija meni, da načrt ni učinkovit pri 
zmanjšanju tveganj, kot so bila 
ugotovljena v oceni tveganja, ali je 
neskladen s scenariji tveganj ali načrti 
ostalih držav članic oziroma ni v skladu z 
določbami te uredbe ali drugimi 
določbami prava Skupnosti, zahteva 
revizijo načrta.

koordinacijsko skupino za plin ter ostalimi 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi. Če 
Komisija meni, da je načrt neskladen s 
scenariji tveganj ali načrti ostalih držav 
članic, lahko zadevne države članice 
pozove, da uskladijo svoje načrte.

Or. de

Obrazložitev

Če se Komisiji dodeli pristojnosti, da zahteva spremembo preventivnih dejavnosti in načrtov 
za izredne razmere, se krši načeli subsidiarnosti in proporcionalnosti iz člena 5 Pogodbe o 
ES. Komisija naj ima pristojnost le za milejše ukrepanje: lahko pozove države članice, naj 
uskladijo svoje načrte.

Predlog spremembe 202
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. V šestih mesecih po sporočilu pristojnih 
organov o načrtih Komisija vse načrte 
držav članic oceni. Komisija se o načrtih 
posvetuje z ENTSO-G, ACER, 
koordinacijsko skupino za plin ter ostalimi 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi. Če 
Komisija meni, da načrt ni učinkovit pri 
zmanjšanju tveganj, kot so bila ugotovljena 
v oceni tveganja, ali je neskladen s 
scenariji tveganj ali načrti ostalih držav 
članic oziroma ni v skladu z določbami te 
uredbe ali drugimi določbami prava 
Skupnosti, zahteva revizijo načrta. 

6. V šestih mesecih po sporočilu pristojnih 
organov o načrtih Komisija vse načrte 
držav članic oceni. Komisija se o načrtih 
posvetuje z ENTSO-G, ACER, 
koordinacijsko skupino za plin ter ostalimi 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi, kot so 
veliki industrijski odjemalci in drugi 
gospodarski subjekti. Če Komisija meni, 
da načrt ni učinkovit pri zmanjšanju 
tveganj, kot so bila ugotovljena v oceni 
tveganja, ali je neskladen s scenariji 
tveganj ali načrti ostalih držav članic 
oziroma ni v skladu z določbami te uredbe 
ali drugimi določbami prava Unije, zahteva 
revizijo načrta.

Or. en
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Predlog spremembe 203
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. V šestih mesecih po sporočilu pristojnih 
organov o načrtih Komisija vse načrte 
držav članic oceni. Komisija se o načrtih 
posvetuje z ENTSO-G, ACER, 
koordinacijsko skupino za plin ter ostalimi 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi. Če 
Komisija meni, da načrt ni učinkovit pri 
zmanjšanju tveganj, kot so bila ugotovljena 
v oceni tveganja, ali je neskladen s 
scenariji tveganj ali načrti ostalih držav 
članic oziroma ni v skladu z določbami te 
uredbe ali drugimi določbami prava 
Skupnosti, zahteva revizijo načrta. 

6. V šestih mesecih po sporočilu pristojnih 
organov o načrtih Komisija vse načrte 
držav članic oceni. Komisija se o načrtih 
posvetuje z ENTSO-G, ACER, 
koordinacijsko skupino za plin ter ostalimi 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi. Če 
Komisija meni, da načrt ni učinkovit pri 
zmanjšanju tveganj, kot so bila ugotovljena 
v oceni tveganja, ali je neskladen s 
scenariji tveganj ali načrti ostalih držav 
članic oziroma ni v skladu z določbami te 
uredbe ali drugimi določbami prava 
Skupnosti, zahteva revizijo načrta. Vendar 
morajo zadnjo besedo imeti države 
članice.  

Or. el

Predlog spremembe 204
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če imajo države članice v zvezi z 
zanesljivo oskrbo s plinom že obstoječe 
obveznosti javne službe, jih pristojni 
organi objavijo v dveh mesecih od začetka 
veljavnosti te uredbe in po potrebi 
posodobijo po sprejetju njihovih 
preventivnih načrtov in načrtov za izredne 
razmere.

Or. en
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Obrazložitev

Oskrba z energijo bi bila bolj zanesljiva, če bi bilo mogoče skladiščenje plina na ravni vse 
Evropske unije. Pravičnejši dostop do skladiščnih objektov je zelo pomemben za nove 
udeležence na trgu, razvoj konkurence in večjo zanesljivost oskrbe z energijo po Evropi. Da 
bi preprečili enostranske ureditve, ki bi lahko spodbudile nadaljnje protekcionistične ukrepe, 
je potrebna večja preglednost politik o skladiščenju plina. Omogočanje vzajemnega dostopa 
do sistemov za prenos in objektov za skladiščenje plina povečuje zanesljivost oskrbe in hkrati 
maksimira uporabo obstoječe infrastrukture.

Predlog spremembe 205
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Pristojni organ vsaki dve leti pregleda 
načrt za preventivno ukrepanje in načrt za 
ukrepanje v nujnih primerih, na podlagi 
spremenjenih ocen tveganj zanesljivosti 
oskrbe s plinom, določenih v členu 8. 

Or. it

Obrazložitev

Treba je posodabljati načrte, med drugim tudi zaradi sprememb v varnostnih razmerah.

Predlog spremembe 206
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Če imajo države članice v zvezi z 
zanesljivo oskrbo že obstoječe obveznosti 
javne službe, jih pristojni organi objavijo 
v dveh mesecih od začetka veljavnosti te 
uredbe in po potrebi posodobijo po 
sprejetju njihovih preventivnih načrtov in 
načrtov za izredne razmere.
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Or. en

Obrazložitev

Za večjo preglednost in zgodnje izvajanje tretjega svežnja je treba pridobiti reference do 
prejšnjih objav obstoječih obveznosti javne službe.

Predlog spremembe 207
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Skupni načrt na regionalni ravni, 
oblikovan na podlagi odstavka 3 ali 4, 
lahko razvijejo zadevni pristojni organi po 
posvetovanju o regionalnih interesih v 
okviru koordinacijske skupine za plin.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev regionalnih meja, ki bi najbolje ustrezala obravnavi vprašanj v zvezi z zanesljivo 
oskrbo, ne bo enostavna. Lokacija in raven medsebojne povezanosti med državami članicami 
nista statični, pa tudi energetski trgi ne odražajo vedno političnih meja, zato bi bilo treba 
preučiti, v kakšnem obsegu bi te regije po posvetovanju s plinsko industrijo lahko najbolje 
določila koordinacijska skupina za plin. Treba bi bilo pojasniti postopek za oblikovanje 
skupnega načrta na regionalni ravni.


