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Predlog spremembe 208
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Preventivni akcijski načrt vsebuje: 1. Preventivni akcijski načrt vsebuje:
(a) ukrepe za vzpostavitev infrastrukture 
in zagotovitev standardov, kot določata 
člen 6 in člen 7; ti ukrepi obsegajo vsaj 
načrte za izpolnjevanje standarda N-1, 
potreben obseg in zmogljivosti, ki so 
potrebne za oskrbo zaščitenih odjemalcev v 
času povečanega povpraševanja, ukrepe na 
strani povpraševanja in obveznosti podjetij 
za zemeljski plin in drugih ustreznih teles;

(a) ukrepe za zagotavljanje zanesljive 
oskrbe s plinom; ti ukrepi obsegajo vsaj 
podatke o načrtih za doseganje 
potrebnega obsega in zmogljivosti, ki so 
po oceni tveganja in učinka potrebne za 
oskrbo zaščitenih odjemalcev v času 
povečanega povpraševanja, ukrepe na 
strani povpraševanja in obveznosti podjetij 
za zemeljski plin in drugih ustreznih teles;

(b) oceno tveganja, kot določa člen 8; (b) rezultate ocene tveganja in učinka, kot 
določa člen 8;

(c) preventivne ukrepe za obvladovanje 
ugotovljenih tveganj;
(d) podatke o ustreznih obveznostih javnih 
služb.

Or. en

Obrazložitev

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.
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Predlog spremembe 209
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Preventivni akcijski načrt vsebuje: 1. Preventivni akcijski načrt na nacionalni, 
regionalni ravni in na ravni Unije
vsebuje:

(a) ukrepe za vzpostavitev infrastrukture in 
zagotovitev standardov, kot določata člen 6 
in člen 7; ti ukrepi obsegajo vsaj načrte za 
izpolnjevanje standarda N-1, potreben 
obseg in zmogljivosti, ki so potrebne za 
oskrbo zaščitenih odjemalcev v času 
povečanega povpraševanja, ukrepe na 
strani povpraševanja in obveznosti podjetij 
za zemeljski plin in drugih ustreznih teles;

(a) ukrepe za vzpostavitev infrastrukture in 
zagotovitev standardov, kot določata člen 6 
in člen 7; ti ukrepi obsegajo vsaj podatke o 
načrtih za doseganje potrebnega obsega in 
zmogljivosti, ki so po oceni tveganja in 
učinka potrebne za oskrbo zaščitenih 
odjemalcev v času povečanega 
povpraševanja, ukrepe na strani 
povpraševanja in obveznosti podjetij za 
zemeljski plin in drugih ustreznih teles;

(b) oceno tveganja, kot določa člen 8; (b) rezultate ocene tveganja in učinka, kot 
določa člen 8;

(c) preventivne ukrepe za obvladovanje 
ugotovljenih tveganj;

(c) preventivne ukrepe za obvladovanje 
ugotovljenih tveganj;

(d) podatke o ustreznih obveznostih javnih 
služb.

(d) podatke o ustreznih obveznostih javnih 
služb.

Or. en

Obrazložitev

Evropska komisija mora na ravni Unije odigrati obsežno vlogo koordinatorja in podpore pri 
delu držav članic na nacionalni in regionalni ravni. A hkrati mora biti jasno, da mora 
Evropska komisija zaradi pomanjkanja ustreznih ukrepov preventivni akcijski načrt pripraviti 
tudi na ravni Unije.
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Predlog spremembe 210
Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Preventivni akcijski načrt vsebuje: 1. Preventivni akcijski načrt na nacionalni, 
regionalni ravni in na ravni Unije
vsebuje:

Or. en

Obrazložitev

Popravek prvotnega predloga spremembe v osnutku poročila (prim. s predlogom spremembe 
k členu 5(5) novo).

Predlog spremembe 211
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ukrepe za vzpostavitev infrastrukture in 
zagotovitev standardov, kot določata člen 6 
in člen 7; ti ukrepi obsegajo vsaj načrte za 
izpolnjevanje standarda N-1, potreben 
obseg in zmogljivosti, ki so potrebne za 
oskrbo zaščitenih odjemalcev v času 
povečanega povpraševanja, ukrepe na 
strani povpraševanja in obveznosti podjetij 
za zemeljski plin in drugih ustreznih teles;

(a) ukrepe za vzpostavitev infrastrukture in 
zagotovitev standardov, kot določata člen 6 
in člen 7; ti ukrepi obsegajo vsaj načrte za 
izpolnjevanje standarda N-1, potreben 
obseg in zmogljivosti, ki so potrebne za 
oskrbo zaščitenih odjemalcev v času 
povečanega povpraševanja, ukrepe na 
strani povpraševanja, diverzifikacijo virov 
oskrbe in obveznosti podjetij za zemeljski 
plin in drugih ustreznih teles;

Or. it

Obrazložitev

Spodbujati je treba diverzifikacijo virov oskrbe, da bi zmanjšali tveganja, če pri enem od 
virov pride do prekinitve oskrbe.
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Predlog spremembe 212
Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) če na osnovi ocene tveganja iz člena 
8 država članica tako odloči, obveznosti 
oskrbe odjemalcev, ki so vključeni v 
distribucijsko omrežje za plin, a niso 
zaščiteni odjemalci, kot so šole in 
bolnišnice, pod pogojem, da te obveznosti 
ne vplivajo na njeno zmogljivost za oskrbo 
zaščitenih odjemalcev v primeru krize iz 
člena 7. 
V primeru izrednih razmer na ravni Unije 
ali regionalni ravni so za oskrbo s plinom 
teh dodatnih odjemalcev edino odgovorne 
države članice.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe se navezuje na predloge sprememb k členu 2 in členu 8. Pojem zaščitenih 
odjemalcev se neposredno navezuje na obveznosti vseh držav članic iz solidarnosti. Če ima 
država članica zadostno zmogljivost za dodatne ukrepe za druge odjemalce, je prav, da je to 
dovoljeno (gl. predloge sprememb k členu 2 in členu 8), a pod pogojem, da za te dodatne 
obveznosti odgovarja zgolj sama.

Predlog spremembe 213
Algirdas Saudargas

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) mehanizme za sodelovanje z drugimi 
državami članicami pri pripravi 
regionalnih preventivnih akcijskih 
načrtov;

Or. en
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Predlog spremembe 214
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Da se zagotovijo enakovredni pogoji, 
temelji preventivni akcijski načrt na 
skupnih minimalnih merilih Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 215
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Preventivni akcijski načrt, še posebej 
ukrepi za izpolnjevanje infrastrukturnih 
standardov iz člena 6, temeljijo na
desetletnem načrtu za razvoj omrežja in so 
skladni z njim. Navedeni načrt naj bi 
izdelal ENTSO-G.

2. Preventivni akcijski načrt je skladen z 
desetletnim načrtom za razvoj omrežja, 
izdelal pa naj ga bi ENTSO-G.

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.
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Predlog spremembe 216
Claude Turmes

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Preventivni akcijski načrt, še posebej 
ukrepi za izpolnjevanje infrastrukturnih 
standardov iz člena 6, temeljijo na 
desetletnem načrtu za razvoj omrežja in so 
skladni z njim. Navedeni načrt naj bi 
izdelal ENTSO-G.

2. Preventivni akcijski načrt, še posebej 
ukrepi za izpolnjevanje infrastrukturnih 
standardov iz člena 6, temeljijo na 
desetletnem načrtu za razvoj omrežja in so 
skladni z njim. Navedeni načrt naj bi 
izdelal ENTSO-G, za upravljavce omrežij 
pa bo zavezujoč.

Or. en

Obrazložitev

Uredba mora natančno opredeliti, kako lahko pristojni organi zagotovijo izpolnjevanje 
standarda N-1. Pristojni organi običajno nimajo pristojnosti, da bi lahko od upravljavcev 
omrežja zahtevali naložbe. To je odvisno od nacionalne zakonodaje. Zato je treba dodati, da 
bodo ukrepi iz preventivnega akcijskega načrta za izpolnjevanje infrastrukturnih standardov 
za upravljavce omrežja zavezujoči. 

Predlog spremembe 217
Takis Hadjigeorgiou

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Preventivni akcijski načrt upošteva 
ekonomsko učinkovitost, učinke na 
delovanje notranjega trga z energijo ter
okoljske učinke.

3. Preventivni akcijski načrt upošteva 
posebne značilnosti držav članic, posledice 
za potrošnike in okoljske učinke.

Or. el
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Predlog spremembe 218
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Preventivni akcijski načrt upošteva 
ekonomsko učinkovitost, učinke na 
delovanje notranjega trga z energijo ter 
okoljske učinke.

3. Preventivni akcijski načrt temelji na 
tržnih ukrepih za dosego notranje varnosti
in upošteva ekonomsko učinkovitost ter 
uspešnost sprejetih ukrepov, njihove
učinke na delovanje notranjega trga z 
energijo ter okoljske učinke.

Or. it

Obrazložitev

Predlog spremembe poudarja, da je treba trgu prepustiti glavno nalogo zagotavljanja oskrbe 
v skladu z merili ekonomske učinkovitosti.

Predlog spremembe 219
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Preventivni akcijski načrt upošteva 
ekonomsko učinkovitost, učinke na 
delovanje notranjega trga z energijo ter 
okoljske učinke.

3. Preventivni akcijski načrt upošteva 
ekonomsko učinkovitost, učinke na 
delovanje notranjega trga z energijo,
okoljske učinke ter razvoj vseh 
pomembnih mednarodnih dogodkov, 
zlasti v glavnih državah dobaviteljicah in 
tranzitnih državah.

Or. en
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Predlog spremembe 220
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Preventivni akcijski načrt upošteva 
ekonomsko učinkovitost, učinke na 
delovanje notranjega trga z energijo ter 
okoljske učinke.

3. Preventivni akcijski načrt upošteva 
ekonomsko učinkovitost, učinke na 
delovanje notranjega trga z energijo ter 
okoljske učinke, čeprav ne sme 
nerazumno in nesorazmerno obremeniti 
udeležencev na trgu.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z načeli liberaliziranega trga s plinom in načeli, na katerih temeljijo ocene tveganja 
in učinka, preventivni akcijski načrt ne sme nerazumno in nesorazmerno obremeniti 
udeležencev na trgu.

Predlog spremembe 221
Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Da bo usklajevanje ukrepov med 
izrednimi razmerami na ravni Unije 
učinkovito, Komisija zagotovi, da se 
nacionalni ali regionalni preventivni 
akcijski načrti med seboj skladajo.

Or. en

Obrazložitev

Popravek prvotnega predloga spremembe v osnutku poročila. Komisija bi morala imeti 
izrecno odgovornost za zagotavljanje združljivosti in medsebojne usklajenosti načrtov, saj 
bodo osnova za ukrepanje med izrednimi razmerami na ravni Unije.
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Predlog spremembe 222
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ najpozneje do [31. 
marca 2014, 3 leta po začetku veljavnosti] 
zagotovi, da ima preostala infrastruktura 
(N-1) v primeru motnje v največji 
infrastrukturi za oskrbo s plinom zadostno 
zmogljivost za dobavo potrebne količine 
plina za zadostitev skupni potrebi po plinu 
na izračunanem območju v 60-dnevnem 
obdobju izjemno velikega povpraševanja 
po plinu v najhladnejših obdobjih, ki se 
statistično pojavljajo vsakih 20 let. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Predlog spremembe 223
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ najpozneje do [31. marca 
2014, 3 leta po začetku veljavnosti] 
zagotovi, da ima preostala infrastruktura 
(N-1) v primeru motnje v največji 
infrastrukturi za oskrbo s plinom zadostno 
zmogljivost za dobavo potrebne količine 
plina za zadostitev skupni potrebi po plinu 

1. Pristojni organ najpozneje do [31. marca 
2016, pet let po začetku veljavnosti] 
zagotovi, da ima preostala infrastruktura 
(N-1) v primeru motnje v največji 
infrastrukturi za oskrbo s plinom zadostno 
zmogljivost za dobavo potrebne količine 
plina za zadostitev skupni potrebi po plinu 
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na izračunanem območju v 60-dnevnem 
obdobju izjemno velikega povpraševanja 
po plinu v najhladnejših obdobjih, ki se 
statistično pojavljajo vsakih 20 let. 

na izračunanem območju na dan izjemno 
velikega povpraševanja, ki se statistično 
pojavlja vsakih 20 let.

Or. en

Predlog spremembe 224
Hannes Swoboda

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ najpozneje do [31. marca 
2014, 3 leta po začetku veljavnosti] 
zagotovi, da ima preostala infrastruktura 
(N-1) v primeru motnje v največji 
infrastrukturi za oskrbo s plinom zadostno 
zmogljivost za dobavo potrebne količine 
plina za zadostitev skupni potrebi po plinu 
na izračunanem območju v 60-dnevnem 
obdobju izjemno velikega povpraševanja 
po plinu v najhladnejših obdobjih, ki se 
statistično pojavljajo vsakih 20 let. 

1. Pristojni organ najpozneje do [31. marca 
2016, pet let po začetku veljavnosti] 
zagotovi, da ima preostala infrastruktura 
(N-1) v primeru motnje v največji 
infrastrukturi za oskrbo s plinom zadostno 
zmogljivost za dobavo potrebne količine 
plina za zadostitev skupni potrebi po plinu 
na izračunanem območju v 60-dnevnem 
obdobju izjemno velikega povpraševanja 
po plinu v najhladnejših obdobjih, ki se 
statistično pojavljajo vsakih 20 let. Tri leta 
po uveljavitvi morajo biti izvedene 
najpomembnejše naložbe, o katerih 
morajo pristojni organi poročati Komisiji.

Or. en

Predlog spremembe 225
Claude Turmes

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ najpozneje do [31. marca 
2014, 3 leta po začetku veljavnosti] 
zagotovi, da ima preostala infrastruktura 
(N-1) v primeru motnje v največji 

1. Pristojni organ najpozneje do [31. marca 
2013, dve leti po začetku veljavnosti] 
sprejme potrebne ukrepe v zvezi s členom 
5, da zagotovi, da ima preostala 
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infrastrukturi za oskrbo s plinom zadostno 
zmogljivost za dobavo potrebne količine 
plina za zadostitev skupni potrebi po plinu 
na izračunanem območju v 60-dnevnem 
obdobju izjemno velikega povpraševanja 
po plinu v najhladnejših obdobjih, ki se 
statistično pojavljajo vsakih 20 let. 

infrastruktura (N-1) v primeru motnje v 
največji infrastrukturi za oskrbo s plinom 
zadostno zmogljivost za dobavo potrebne 
količine plina za zadostitev skupni potrebi 
po plinu na izračunanem območju v 
obdobju izjemno velikega povpraševanja 
po plinu, ki se statistično pojavlja vsakih 
20 let.

Or. en

Obrazložitev

Glede na spremenjeno prilogo I je treba ustrezno prilagoditi tudi člen 6, odstavek 1.

Predlog spremembe 226
Miloslav Ransdorf

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ najpozneje do [31. marca 
2014, 3 leta po začetku veljavnosti] 
zagotovi, da ima preostala infrastruktura 
(N-1) v primeru motnje v največji 
infrastrukturi za oskrbo s plinom zadostno 
zmogljivost za dobavo potrebne količine 
plina za zadostitev skupni potrebi po plinu 
na izračunanem območju v 60-dnevnem 
obdobju izjemno velikega povpraševanja 
po plinu v najhladnejših obdobjih, ki se 
statistično pojavljajo vsakih 20 let. 

1. Pristojni organ najpozneje do [31. marca 
2017, šest let po začetku veljavnosti] 
zagotovi, da ima razpoložljiva
infrastruktura (N-1) v primeru motnje v 
največji vstopni točki prenosa plina 
zadostno zmogljivost za dobavo potrebne 
količine plina za zadostitev potrebi po 
plinu zaščitenih odjemalcev na 
izračunanem območju v 60-dnevnem 
obdobju izjemno velikega povpraševanja 
po plinu v najhladnejših obdobjih, ki se 
statistično pojavljajo vsakih 20 let. 

Or. en

Obrazložitev

Triletni rok je nerealističen. Za precejšne naložbe za izpolnjevanje N-1 je potrebnih vsaj pet 
do šest let. Kriza januarja 2009 je opozorila na motnje v pretoku v celotni vstopni točki 
prenosa plina, saj je pogosto več paralelnih plinovodov. Člen 6(1) lahko sproži velikanske 
naložbene potrebe v nove zmogljivosti in vpliva na cene za končne odjemalce. Pravilo N-1 bi 
moralo upoštevati samo povpraševanje po plinu zaščitenih odjemalcev, ker bo le tako v 
skladu s standardi oskrbe iz člena 7(2).



PE438.231v01-00 14/87 AM\801978SL.doc

SL

Predlog spremembe 227
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ najpozneje do [31. marca 
2014, 3 leta po začetku veljavnosti] 
zagotovi, da ima preostala infrastruktura 
(N-1) v primeru motnje v največji 
infrastrukturi za oskrbo s plinom zadostno 
zmogljivost za dobavo potrebne količine 
plina za zadostitev skupni potrebi po plinu 
na izračunanem območju v 60-dnevnem 
obdobju izjemno velikega povpraševanja 
po plinu v najhladnejših obdobjih, ki se
statistično pojavljajo vsakih 20 let. 

1. Pristojni organ najpozneje do [31. marca 
2017, šest let po začetku veljavnosti] 
zagotovi, da ima razpoložljiva 
infrastruktura (N-1) v primeru motnje v 
pretoku v največji vstopni točki prenosa 
plina zadostno zmogljivost za dobavo 
potrebne količine plina za zadostitev 
potrebi po plinu zaščitenih odjemalcev na 
izračunanem območju na dan izjemno 
velikega povpraševanja po plinu v 
najhladnejših obdobjih, ki se statistično 
pojavljajo vsakih 20 let.

Or. en

Obrazložitev

Za precejšne naložbe v srednji in jugovzhodni Evropi je potrebnih vsaj pet do šest let. 
Primerneje je N-1 opredeliti kot motnjo v pretoku v največji vstopni točki prenosa plina, kar 
ustreza standardu oskrbe iz člena 7, to pa pomeni, da bi moralo pravilo N-1 upoštevati samo 
povpraševanje po plinu zaščitenih odjemalcev. Infrastruktura mora biti vzdržljiva, da bodo 
dnevi izjemno velikega povpraševanja potekali brez težav, saj standard oskrbe zagotavlja 
oskrbo v daljšem obdobju velikega povpraševanja po plinu.

Predlog spremembe 228
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ najpozneje do [31. 
marca 2014, 3 leta po začetku veljavnosti] 
zagotovi, da ima preostala infrastruktura 
(N-1) v primeru motnje v največji 
infrastrukturi za oskrbo s plinom zadostno 

1. Države članice ali zadevna podjetja za 
zemeljski plin najpozneje do [31. marca 
2014, 3 leta po začetku veljavnosti] 
zagotovijo, da ima preostala infrastruktura 
(N-1) v primeru motnje v največji 
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zmogljivost za dobavo potrebne količine 
plina za zadostitev skupni potrebi po plinu 
na izračunanem območju v 60-dnevnem 
obdobju izjemno velikega povpraševanja 
po plinu v najhladnejših obdobjih, ki se 
statistično pojavljajo vsakih 20 let. 

infrastrukturi za oskrbo s plinom zadostno 
zmogljivost za dobavo potrebne količine 
plina za zadostitev skupni potrebi po plinu 
na izračunanem območju v 60-dnevnem 
obdobju izjemno velikega povpraševanja 
po plinu v najhladnejših obdobjih, ki se 
statistično pojavljajo vsakih 20 let.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe opredeljuje večnivojski pristop „od spodaj navzgor“ (1. industrija, 2. 
države članice, 3. regionalno sodelovanje in 4. v skrajnem primeru EU). Pri motnji z oskrbo 
bodo na koncu podjetja za zemeljski plin tista, ki bodo morala ukrepati, saj imajo prevozne 
zmogljivosti, plin in podatke o višini porabe. Takšen pristop je učinkovit in manj birokratski 
ter spoštuje načelo subsidiarnosti.

Predlog spremembe 229
Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ najpozneje do [31. marca 
2014, 3 leta po začetku veljavnosti] 
zagotovi, da ima preostala infrastruktura 
(N-1) v primeru motnje v največji 
infrastrukturi za oskrbo s plinom zadostno 
zmogljivost za dobavo potrebne količine 
plina za zadostitev skupni potrebi po plinu 
na izračunanem območju v 60-dnevnem 
obdobju izjemno velikega povpraševanja 
po plinu v najhladnejših obdobjih, ki se 
statistično pojavljajo vsakih 20 let. 

1. Pristojni organ najpozneje do [31. marca 
2016, pet let po začetku veljavnosti] 
zagotovi, da ima preostala infrastruktura 
(N-1) v primeru motnje v največji plinski 
infrastrukturi zadostno tehnično 
zmogljivost za zadostitev skupni dnevni 
potrebi po plinu na izračunanem območju 
na dan izjemno velikega povpraševanja, ki 
se statistično pojavlja vsakih 20 let.

Or. en

Obrazložitev

Prilagoditev glede na novo prilogo.
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Predlog spremembe 230
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Odstopanje od izpolnjevanja 
standarda N-1, ki ga zahteva pristojni 
organ, je lahko odobreno, če Komisija 
oceni, da izpolnjevanja standarda za 
določeno državo članico ni ekonomsko 
vzdržljivo.

Or. it

Obrazložitev

Zaradi ekonomskih razlogov vse države članice standarda ne morejo izpolnjevati. Dovoliti bi 
bilo treba odstopanje, da bi omogočili iskanje oblik regionalnega sodelovanja ali sprejetje 
ukrepov na strani povpraševanja.

Predlog spremembe 231
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Pri ocenjevanju tveganja in učinka 
infrastrukturne komponente iz člena 8 se 
pristojni organ ravna po skupni 
metodologiji, ki vključuje izračun kazalca 
N-1, kot to določata ta člen in Priloga 1.

Or. en

Obrazložitev

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
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leeway to take into account national and/or regional specificities.

Predlog spremembe 232
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Po priporočilu Komisije iz člena 4(3) ali 
v primeru iz člena 4(4) se lahko obveznost, 
določena v odstavku 1, izpolni na 
regionalni ravni. Šteje se, da je standard
N-1 izpolnjen, če pristojni organ v 
preventivnem akcijskem načrtu iz člena 5 
dokaže, da je motnje v oskrbi mogoče 
zadostno in pravočasno nadomestiti z 
ukrepi na strani povpraševanja.

2. Po priporočilu Komisije iz člena 4(3) ali 
v primeru iz člena 4(4) se lahko izračun, 
določen v odstavku 1, opravi na regionalni 
ravni. Pri izračunu kazalca N-1 lahko 
pristojni organ v preventivnem akcijskem 
načrtu iz člena 5 dokaže, da je motnje v 
oskrbi mogoče zadostno in pravočasno 
nadomestiti s specifičnimi ukrepi, 
vključno z ukrepi na strani povpraševanja.

Or. en

Obrazložitev

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Predlog spremembe 233
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Po priporočilu Komisije iz člena 4(3) ali 
v primeru iz člena 4(4) se lahko obveznost, 
določena v odstavku 1, izpolni na 
regionalni ravni. Šteje se, da je standard
N-1 izpolnjen, če pristojni organ v 

2. Po priporočilu Komisije iz člena 4(3) ali 
v primeru iz člena 4(4) se lahko izračun, 
določen v odstavku 1, opravi na regionalni 
ravni. Pri izračunu kazalca N-1 lahko 
pristojni organ v preventivnem akcijskem 
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preventivnem akcijskem načrtu iz člena 5 
dokaže, da je motnje v oskrbi mogoče 
zadostno in pravočasno nadomestiti z 
ukrepi na strani povpraševanja.

načrtu iz člena 5 dokaže, da je motnje v 
oskrbi mogoče zadostno in pravočasno 
nadomestiti s specifičnimi ukrepi, 
vključno z ukrepi na strani povpraševanja.

Or. en

Obrazložitev

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Predlog spremembe 234
Aldo Patriciello

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Po priporočilu Komisije iz člena 4(3) ali 
v primeru iz člena 4(4) se lahko obveznost, 
določena v odstavku 1, izpolni na 
regionalni ravni. Šteje se, da je standard
N-1 izpolnjen, če pristojni organ v 
preventivnem akcijskem načrtu iz člena 5 
dokaže, da je motnje v oskrbi mogoče 
zadostno in pravočasno nadomestiti z 
ukrepi na strani povpraševanja.

2. Po priporočilu Komisije iz člena 4(3) ali 
v primeru iz člena 4(4) se lahko izračun, 
določen v odstavku 1, opravi na regionalni 
ravni. Pri izračunu kazalca N-1 lahko 
pristojni organ v preventivnem akcijskem 
načrtu iz člena 5 dokaže, da je motnje v 
oskrbi mogoče zadostno in pravočasno 
nadomestiti s specifičnimi ukrepi, 
vključno z ukrepi na strani povpraševanja.

Or. en

Obrazložitev

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
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reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Predlog spremembe 235
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Po priporočilu Komisije iz člena 4(3) ali 
v primeru iz člena 4(4) se lahko obveznost, 
določena v odstavku 1, izpolni na 
regionalni ravni. Šteje se, da je standard
N-1 izpolnjen, če pristojni organ v 
preventivnem akcijskem načrtu iz člena 5 
dokaže, da je motnje v oskrbi mogoče 
zadostno in pravočasno nadomestiti z 
ukrepi na strani povpraševanja.

2. Po priporočilu Komisije iz člena 4(3) ali 
v primeru iz člena 4(4) se lahko izračun, 
določen v odstavku 1, opravi na regionalni 
ravni. Pri izračunu kazalca N-1 lahko 
pristojni organ v preventivnem akcijskem 
načrtu iz člena 5 dokaže, da je motnje v 
oskrbi mogoče zadostno in pravočasno 
nadomestiti s specifičnimi ukrepi, 
vključno z ukrepi na strani povpraševanja.

Or. en

Obrazložitev

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Predlog spremembe 236
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Po priporočilu Komisije iz člena 4(3) ali 
v primeru iz člena 4(4) se lahko obveznost, 
določena v odstavku 1, izpolni na 

2. Po priporočilu Komisije iz člena 4(3) ali 
v primeru iz člena 4(4) se lahko izračun, 
določen v odstavku 1, opravi na regionalni 
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regionalni ravni. Šteje se, da je standard
N-1 izpolnjen, če pristojni organ v 
preventivnem akcijskem načrtu iz člena 5 
dokaže, da je motnje v oskrbi mogoče 
zadostno in pravočasno nadomestiti z 
ukrepi na strani povpraševanja.

ravni. Pri izračunu kazalca N-1 lahko 
pristojni organ v preventivnem akcijskem 
načrtu iz člena 5 dokaže, da je motnje v 
oskrbi mogoče zadostno in pravočasno 
nadomestiti s specifičnimi ukrepi, 
vključno z ukrepi na strani povpraševanja.

Or. en

Obrazložitev

The future of Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The risk and impact assessment shall be carried out by each Member 
State in accordance with the common methodology, whilst allowing the Member State to take 
into account particular national circumstances and specificities where appropriate. The 
results shall be reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be 
subject to review to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the 
regional level.

Predlog spremembe 237
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Po priporočilu Komisije iz člena 4(3) ali 
v primeru iz člena 4(4) se lahko obveznost, 
določena v odstavku 1, izpolni na 
regionalni ravni. Šteje se, da je standard N-
1 izpolnjen, če pristojni organ v 
preventivnem akcijskem načrtu iz člena 5 
dokaže, da je motnje v oskrbi mogoče 
zadostno in pravočasno nadomestiti z 
ukrepi na strani povpraševanja.

2. Po priporočilu Komisije iz člena 4(3) ali 
v primeru iz člena 4(4) se lahko obveznost, 
določena v odstavku 1, izpolni na 
regionalni ravni. Šteje se, da je standard N-
1 izpolnjen, če pristojni organ v oceni 
tveganja iz člena 8, v preventivnem 
akcijskem načrtu iz člena 8 in ob 
upoštevanju stroškovne učinkovitosti 
naložb dokaže, da je motnje v oskrbi 
mogoče zadostno in pravočasno 
nadomestiti s specifičnimi ukrepi, 
vključno z ukrepi na strani povpraševanja. 

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah bi zaradi te uredbe lahko nastale znatne potrebe po naložbah v 
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nove zmogljivosti, to pa bi pomenilo znatne stroške in bi močno vplivalo na cene plina za 
končne odjemalce.

Predlog spremembe 238
Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Po priporočilu Komisije iz člena 4(3) ali 
v primeru iz člena 4(4) se lahko obveznost, 
določena v odstavku 1, izpolni na 
regionalni ravni. Šteje se, da je standard N-
1 izpolnjen, če pristojni organ v 
preventivnem akcijskem načrtu iz člena 5 
dokaže, da je motnje v oskrbi mogoče 
zadostno in pravočasno nadomestiti z 
ukrepi na strani povpraševanja.

2. Po priporočilu Komisije iz člena 4(3) ali 
v primeru iz člena 4(4) se lahko obveznost, 
določena v odstavku 1, izpolni na 
regionalni ravni. Šteje se, da je standard N-
1 izpolnjen, če pristojni organ v oceni 
tveganja iz člena 8 in v preventivnem 
akcijskem načrtu iz člena 8 dokaže, da je 
motnje v oskrbi mogoče zadostno in 
pravočasno nadomestiti s specifičnimi 
ukrepi, vključno z ukrepi na strani 
povpraševanja.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale imeti možnost, da se na krizo pri oskrbi odzivajo prožno in 
upoštevajo dane razmere, zato področja uporabe tega odstavka ne gre omejiti zgolj na ukrepe 
na strani povpraševanja, če je v oceni tveganja in preventivnem akcijskem načrtu ustrezno 
prikazano, da bi ti ukrepi enakovredno učinkovali na standard N-1.

Predlog spremembe 239
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Po priporočilu Komisije iz člena 4(3) ali 
v primeru iz člena 4(4) se lahko obveznost, 
določena v odstavku 1, izpolni na 
regionalni ravni. Šteje se, da je standard N-
1 izpolnjen, če pristojni organ v 

2. Po priporočilu Komisije iz člena 4(3) ali 
v primeru iz člena 4(4) se lahko obveznost, 
določena v odstavku 1, izpolni na 
regionalni ravni. Šteje se, da je standard N-
1 izpolnjen, če pristojni organ v 
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preventivnem akcijskem načrtu iz člena 5 
dokaže, da je motnje v oskrbi mogoče 
zadostno in pravočasno nadomestiti z 
ukrepi na strani povpraševanja.

preventivnem akcijskem načrtu iz člena 5 
dokaže, da je motnje v oskrbi mogoče 
zadostno in pravočasno nadomestiti s 
tržnimi ukrepi na strani povpraševanja.

Or. en

Obrazložitev

Če bi bili na strani povpraševanja dovoljeni vsakovrstni ukrepi, bi se lahko štelo, da je 
standard N-1 izpolnjen tako, da se obvezno zmanjša povpraševanje (prekinitve oskrbe). A 
ravno to naj bi ukrepi za vzpostavitev infrastrukture in oskrbo iz te uredbe preprečili.

Predlog spremembe 240
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Uporabi se metodologija za izračun 
standarda N-1, kot določa Priloga I. Pri 
metodologiji je treba upoštevati 
konfiguracijo omrežja in dejanski pretok 
plina ter obstoječe proizvodne in 
skladiščne zmogljivosti. Izračunano 
območje iz Priloge I se po potrebi razširi 
na ustrezno regionalno raven. 

3. Uporabi se metodologija za izračun 
kazalca N-1, kot določa Priloga I. Pri 
metodologiji je treba upoštevati 
konfiguracijo omrežja in zmogljivosti 
infrastrukture za prenos pri dobavi plina 
iz proizvodnje, terminalov z utekočinjenim 
zemeljskim plinom in skladišč. Izračunano 
območje iz Priloge I določi pristojni organ 
po posvetovanju s podjetji za zemeljski 
plin in se po potrebi razširi na ustrezno 
regionalno raven.

Or. en

Obrazložitev

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the the regional 
level.
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Predlog spremembe 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Uporabi se metodologija za izračun 
standarda N-1, kot določa Priloga I. Pri 
metodologiji je treba upoštevati 
konfiguracijo omrežja in dejanski pretok 
plina ter obstoječe proizvodne in 
skladiščne zmogljivosti. Izračunano 
območje iz Priloge I se po potrebi razširi 
na ustrezno regionalno raven. 

3. Uporabi se metodologija za izračun 
kazalca N-1, kot določa Priloga I. 
Izračunano območje iz Priloge I določi 
pristojni organ po posvetovanju s podjetji 
za zemeljski plin in se po potrebi razširi na 
ustrezno regionalno raven.

Or. en

Obrazložitev

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Predlog spremembe 242
Aldo Patriciello

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Uporabi se metodologija za izračun 
standarda N-1, kot določa Priloga I. Pri 
metodologiji je treba upoštevati 
konfiguracijo omrežja in dejanski pretok 
plina ter obstoječe proizvodne in 
skladiščne zmogljivosti. Izračunano 
območje iz Priloge I se po potrebi razširi 

3. Uporabi se metodologija za izračun 
kazalca N-1, kot določa Priloga I. 
Izračunano območje iz Priloge I določi 
pristojni organ po posvetovanju s podjetji 
za zemeljski plin in se po potrebi razširi na 
ustrezno regionalno raven. 
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na ustrezno regionalno raven. 

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 243
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Uporabi se metodologija za izračun 
standarda N-1, kot določa Priloga I. Pri 
metodologiji je treba upoštevati 
konfiguracijo omrežja in dejanski pretok 
plina ter obstoječe proizvodne in 
skladiščne zmogljivosti. Izračunano 
območje iz Priloge I se po potrebi razširi 
na ustrezno regionalno raven. 

3. Uporabi se metodologija za izračun 
kazalca N-1, kot določa Priloga I. 
Izračunano območje iz Priloge I določi 
pristojni organ po posvetovanju s podjetji 
za zemeljski plin in se po potrebi razširi na 
ustrezno regionalno raven. 

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.
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Predlog spremembe 244
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Uporabi se metodologija za izračun 
standarda N-1, kot določa Priloga I. Pri 
metodologiji je treba upoštevati 
konfiguracijo omrežja in dejanski pretok 
plina ter obstoječe proizvodne in 
skladiščne zmogljivosti. Izračunano 
območje iz Priloge I se po potrebi razširi 
na ustrezno regionalno raven. 

3. Uporabi se metodologija za izračun 
kazalca N-1, kot določa Priloga I. 
Izračunano območje iz Priloge I določi 
pristojni organ po posvetovanju s podjetji 
za zemeljski plin in se po potrebi razširi na 
ustrezno regionalno raven. 

Or. en

Obrazložitev

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Predlog spremembe 245
Ioanis Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Uporabi se metodologija za izračun 
standarda N-1, kot določa Priloga I. Pri 
metodologiji je treba upoštevati 
konfiguracijo omrežja in dejanski pretok 
plina ter obstoječe proizvodne in 
skladiščne zmogljivosti. Izračunano 
območje iz Priloge I se po potrebi razširi 
na ustrezno regionalno raven. 

3. Uporabi se metodologija za izračun 
standarda N-1, kot določa Priloga I. Pri 
metodologiji je treba upoštevati 
konfiguracijo omrežja in dejanski pretok 
plina ter obstoječe proizvodne in 
skladiščne zmogljivosti. Izračunano 
območje iz Priloge I se po potrebi razširi 
na ustrezno regionalno raven, da se 
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upoštevajo regionalne posebnosti.

Or. en

Predlog spremembe 246
Algirdas Saudargas

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pomanjkljiv dostop do plinskega 
omrežja EU in odvisnost od enega samega 
dobavitelja plina se šteje kot 
neupoštevanje standarda N-1.

Or. en

Predlog spremembe 247
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vsak pristojni organ Komisiji brez 
odlašanja sporoči vsakršen primer 
neupoštevanja standarda N-1.

4. Vsak pristojni organ po posvetovanju s 
podjetji za zemeljski plin sporoči Komisiji 
rezultate izračuna kazalca N-1 v skladu s 
členom 13.

Or. en

Obrazložitev

Tristopenjski pristop, opredeljen v direktivi iz leta 2004 za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe 
(I: podjetja, II: države članice, III: Komisija) se v osnutku uredbe ne javlja več jasno. 
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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Predlog spremembe 248
Aldo Patriciello

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vsak pristojni organ Komisiji brez 
odlašanja sporoči vsakršen primer 
neupoštevanja standarda N-1.

4. Vsak pristojni organ po posvetovanju s 
podjetji za zemeljski plin sporoči Komisiji 
rezultate izračuna kazalca N-1 v skladu s 
členom 13.

Or. en

Obrazložitev

Tristopenjski pristop, opredeljen v direktivi iz leta 2004 za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe 
(I: podjetja, II: države članice, III: Komisija) se v osnutku uredbe ne javlja več jasno. Načelo 
je treba v osnutek uredbe ponovno uvesti.

Predlog spremembe 249
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vsak pristojni organ Komisiji brez 
odlašanja sporoči vsakršen primer 
neupoštevanja standarda N-1.

4. Vsak pristojni organ po posvetovanju s 
podjetji za zemeljski plin sporoči Komisiji 
rezultate izračuna kazalca N-1 v skladu s 
členom 13.

Or. en

Obrazložitev

Tristopenjski pristop, opredeljen v direktivi iz leta 2004 za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe 
(I: podjetja, II: države članice, III: Komisija) se v osnutku uredbe ne javlja več jasno. Načelo 
je treba v osnutek uredbe ponovno uvesti.
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Predlog spremembe 250
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vsak pristojni organ Komisiji brez 
odlašanja sporoči vsakršen primer 
neupoštevanja standarda N-1.

4. Vsak pristojni organ po posvetovanju s 
podjetji za zemeljski plin sporoči Komisiji 
rezultate izračuna kazalca N-1 v skladu s 
členom 13.

Or. en

Obrazložitev

Tristopenjski pristop, opredeljen v direktivi iz leta 2004 za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe 
(I: podjetja, II: države članice, III: Komisija) se v osnutku uredbe ne javlja več jasno. 
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.

Predlog spremembe 251
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vsak pristojni organ Komisiji brez 
odlašanja sporoči vsakršen primer 
neupoštevanja standarda N-1.

4. Vsak pristojni organ po posvetovanju s 
podjetji za zemeljski plin sporoči Komisiji 
rezultate izračuna kazalca N-1 v skladu s 
členom 13.

Or. en

Obrazložitev

Tristopenjski pristop, opredeljen v direktivi iz leta 2004 za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe 
(I: podjetja, II: države članice, III: Komisija) se v osnutku uredbe ne javlja več jasno. Načelo 
je treba v osnutek uredbe ponovno uvesti. 
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Predlog spremembe 252
Hannes Swoboda

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Kjer so potrebne nove čezmejne 
medsebojne povezave oziroma je treba 
obstoječe razširiti, se že na začetni stopnji 
vzpostavi tesno sodelovanje med državami 
članicami, ki jih to zadeva, pristojnimi 
organi, in – če teh ni – regulativnimi 
organi.

Or. en

Predlog spremembe 253
Ioan Enciu

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija in nacionalni organi 
uskladijo svoje pristope pri vzpostavitvi in 
izvajanju tekočih projektov za 
diverzifikacijo virov oskrbe s plinom in 
oskrbovalnih poti, da bi izboljšali 
obstoječo infrastrukturo in omogočili 
uporabo standarda N-1 v primeru krize.

Or. ro

Obrazložitev

Projekti diverzifikacije virov oskrbe s plinom in oskrbovalnih poti so prednostna naloga pri 
zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z energijo. Solidarnost med državami članicami mora imeti 
prednost pred nacionalnimi interesi.
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Predlog spremembe 254
Aldo Patriciello

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
dveh let po začetku veljavnosti te uredbe
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh
medsebojnih povezavah, razen v primerih 
kjer Komisija na zahtevo pristojnega 
organa odloči, da dodani dvosmerni pretok 
ne bi pomenil varnejše oskrbe za katero 
koli državo članico. Tak sklep se lahko 
revidira v primeru spremenjenih 
okoliščin. Raven zmogljivosti 
dvosmernega toka se doseže na stroškovno 
učinkovit način z upoštevanjem vsaj tiste 
zmogljivosti, ki je potrebna za 
izpolnjevanje standarda oskrbe iz člena 7.
V navedenem dvoletnem obdobju 
upravljavec prenosnega omrežja prilagodi 
delovanje prenosnega sistema v celoti, da 
se omogoči dvosmerni pretok plina.

5. Če je to potrebno glede na oceno 
tveganja in učinka, opravljeno v skladu s 
členom 8, ter ob upoštevanju tehnične 
izvedljivosti in ekonomske ocene stroškov 
in koristi za trg, upravljavci prenosnega 
omrežja v treh letih po začetku veljavnosti 
te uredbe omogočijo potrebno fizično 
zmogljivost za prenos plina v obe smeri na 
tistih medsebojnih povezavah, kjer bi 
dodani dvosmerni pretok pomenil varnejšo 
oskrbo, zlasti v izrednih razmerah. V 
navedenem triletnem obdobju upravljavec 
prenosnega omrežja glede na oceno 
tveganja in učinka, opravljeno v skladu s 
členom 8, ter ob upoštevanju tehnične 
izvedljivosti in ekonomske ocene stroškov 
in koristi za trg prilagodi delovanje 
prenosnega sistema v celoti, da se omogoči 
dvosmerni pretok plina.

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.
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Predlog spremembe 255
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
dveh let po začetku veljavnosti te uredbe
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh
medsebojnih povezavah, razen v primerih 
kjer Komisija na zahtevo pristojnega 
organa odloči, da dodani dvosmerni pretok 
ne bi pomenil varnejše oskrbe za katero 
koli državo članico. Tak sklep se lahko 
revidira v primeru spremenjenih 
okoliščin. Raven zmogljivosti 
dvosmernega toka se doseže na stroškovno 
učinkovit način z upoštevanjem vsaj tiste 
zmogljivosti, ki je potrebna za 
izpolnjevanje standarda oskrbe iz člena 7.
V navedenem dvoletnem obdobju 
upravljavec prenosnega omrežja prilagodi 
delovanje prenosnega sistema v celoti, da 
se omogoči dvosmerni pretok plina.

5. Če je to potrebno glede na oceno 
tveganja in učinka, opravljeno v skladu s 
členom 8, ter ob upoštevanju tehnične 
izvedljivosti in ekonomske ocene stroškov 
in koristi za trg, upravljavci prenosnega 
omrežja v treh letih po začetku veljavnosti 
te uredbe omogočijo potrebno fizično 
zmogljivost za prenos plina v obe smeri na 
tistih medsebojnih povezavah, kjer bi 
dodani dvosmerni pretok pomenil varnejšo 
oskrbo, zlasti v izrednih razmerah. V 
navedenem triletnem obdobju upravljavec 
prenosnega omrežja glede na oceno 
tveganja in učinka, opravljeno v skladu s 
členom 8, ter ob upoštevanju tehnične 
izvedljivosti in ekonomske ocene stroškov 
in koristi za trg prilagodi delovanje 
prenosnega sistema v celoti, da se omogoči 
dvosmerni pretok plina.

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.
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Predlog spremembe 256
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
dveh let po začetku veljavnosti te uredbe
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh
medsebojnih povezavah, razen v primerih 
kjer Komisija na zahtevo pristojnega 
organa odloči, da dodani dvosmerni pretok 
ne bi pomenil varnejše oskrbe za katero 
koli državo članico. Tak sklep se lahko 
revidira v primeru spremenjenih 
okoliščin. Raven zmogljivosti 
dvosmernega toka se doseže na stroškovno 
učinkovit način z upoštevanjem vsaj tiste 
zmogljivosti, ki je potrebna za 
izpolnjevanje standarda oskrbe iz člena 7.
V navedenem dvoletnem obdobju 
upravljavec prenosnega omrežja prilagodi 
delovanje prenosnega sistema v celoti, da 
se omogoči dvosmerni pretok plina.

5. Če je to potrebno glede na oceno 
tveganja in učinka, opravljeno v skladu s 
členom 8, ter ob upoštevanju tehnične 
izvedljivosti in ekonomske ocene stroškov 
in koristi za trg, upravljavci prenosnega 
omrežja v treh letih po začetku veljavnosti 
te uredbe omogočijo potrebno fizično 
zmogljivost za prenos plina v obe smeri na 
tistih medsebojnih povezavah, kjer bi 
dodani dvosmerni pretok pomenil varnejšo 
oskrbo, zlasti v izrednih razmerah. V 
navedenem triletnem obdobju upravljavec 
prenosnega omrežja glede na oceno 
tveganja in učinka, opravljeno v skladu s 
členom 8, ter ob upoštevanju tehnične 
izvedljivosti in ekonomske ocene stroškov 
in koristi za trg prilagodi delovanje 
prenosnega sistema v celoti, da se omogoči 
dvosmerni pretok plina.

Or. en

Obrazložitev

Potrebna fizična zmogljivost za prenos plina v obe smeri na vseh medsebojnih povezavah se 
ne bi smela zahtevati brez predhodne ocene, ali je to v danih okoliščinah tehnično in/ali 
gospodarsko izvedljivo oziroma primerno. Predvideno odstopanje po osnutku uredbe gre v 
pravo smer, vendar ne predpisuje dovolj jasnega okvira.

Predlog spremembe 257
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
dveh let po začetku veljavnosti te uredbe

5. Če je to potrebno glede na oceno 
tveganja in učinka, opravljeno v skladu s 
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omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh
medsebojnih povezavah, razen v primerih 
kjer Komisija na zahtevo pristojnega 
organa odloči, da dodani dvosmerni pretok 
ne bi pomenil varnejše oskrbe za katero 
koli državo članico. Tak sklep se lahko 
revidira v primeru spremenjenih 
okoliščin. Raven zmogljivosti 
dvosmernega toka se doseže na stroškovno 
učinkovit način z upoštevanjem vsaj tiste 
zmogljivosti, ki je potrebna za 
izpolnjevanje standarda oskrbe iz člena 7.
V navedenem dvoletnem obdobju 
upravljavec prenosnega omrežja prilagodi 
delovanje prenosnega sistema v celoti, da 
se omogoči dvosmerni pretok plina.

členom 8, ter ob upoštevanju tehnične 
izvedljivosti in ekonomske ocene stroškov 
in koristi za trg, upravljavci prenosnega 
omrežja v treh letih po začetku veljavnosti 
te uredbe omogočijo potrebno fizično 
zmogljivost za prenos plina v obe smeri na 
tistih medsebojnih povezavah, kjer bi 
dodani dvosmerni pretok pomenil varnejšo 
oskrbo, zlasti v izrednih razmerah. V 
navedenem triletnem obdobju upravljavec 
prenosnega omrežja glede na oceno 
tveganja in učinka, opravljeno v skladu s 
členom 8, ter ob upoštevanju tehnične 
izvedljivosti in ekonomske ocene stroškov 
in koristi za trg prilagodi delovanje 
prenosnega sistema v celoti, da se omogoči 
dvosmerni pretok plina.

Or. en

Obrazložitev

Potrebna fizična zmogljivost za prenos plina v obe smeri na vseh medsebojnih povezavah se 
ne bi smela zahtevati brez predhodne ocene, ali je to v danih okoliščinah tehnično in/ali 
gospodarsko izvedljivo oziroma primerno. Predvideno odstopanje po osnutku uredbe gre v 
pravo smer, vendar ne predpisuje dovolj jasnega okvira.

Predlog spremembe 258
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
dveh let po začetku veljavnosti te uredbe
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh
medsebojnih povezavah, razen v primerih 
kjer Komisija na zahtevo pristojnega 
organa odloči, da dodani dvosmerni pretok 
ne bi pomenil varnejše oskrbe za katero 
koli državo članico. Tak sklep se lahko 
revidira v primeru spremenjenih okoliščin. 
Raven zmogljivosti dvosmernega toka se 

5. Če je to potrebno glede na oceno 
tveganja in učinka, opravljeno v skladu s 
členom 8, ter ob upoštevanju tehnične 
izvedljivosti in ekonomske ocene stroškov 
in koristi za trg, upravljavci prenosnega 
omrežja v treh letih po začetku veljavnosti 
te uredbe omogočijo stalno fizično 
zmogljivost za prenos plina v obe smeri na 
tistih medsebojnih povezavah, kjer bi 
dodani dvosmerni pretok pomenil varnejšo 
oskrbo, zlasti v izrednih razmerah. Ocena 
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doseže na stroškovno učinkovit način z 
upoštevanjem vsaj tiste zmogljivosti, ki je 
potrebna za izpolnjevanje standarda 
oskrbe iz člena 7. V navedenem dvoletnem 
obdobju upravljavec prenosnega omrežja 
prilagodi delovanje prenosnega sistema v 
celoti, da se omogoči dvosmerni pretok 
plina.

se lahko revidira v primeru spremenjenih 
okoliščin. V navedenem triletnem obdobju 
upravljavec prenosnega omrežja glede na 
oceno tveganja in učinka, opravljeno v 
skladu s členom 8, ter ob upoštevanju 
tehnične izvedljivosti in ekonomske ocene 
stroškov in koristi za trg prilagodi 
delovanje prenosnega sistema v celoti, da 
se omogoči dvosmerni pretok plina.

Or. en

Obrazložitev

Potrebna fizična zmogljivost za prenos plina v obe smeri na vseh medsebojnih povezavah se 
ne bi smela zahtevati brez predhodne ocene, ali je to tehnično in/ali gospodarsko izvedljivo 
oziroma primerno. Da bi se izognili nepotrebnim stroškom za končnega odjemalca, je nujna 
predhodna ocena tveganja in učinka. Dveletno obdobje je mogoče spoštovati le, če so 
potrebne zgolj manjše spremembe infrastrukture. Večje spremembe, denimo montaža nove 
kompresijske enote, zahtevajo več časa.

Predlog spremembe 259
Miloslav Ransdorf

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
dveh let po začetku veljavnosti te uredbe
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh
medsebojnih povezavah, razen v primerih 
kjer Komisija na zahtevo pristojnega 
organa odloči, da dodani dvosmerni pretok 
ne bi pomenil varnejše oskrbe za katero 
koli državo članico. Tak sklep se lahko 
revidira v primeru spremenjenih okoliščin. 
Raven zmogljivosti dvosmernega toka se 
doseže na stroškovno učinkovit način z 
upoštevanjem vsaj tiste zmogljivosti, ki je 
potrebna za izpolnjevanje standarda 
oskrbe iz člena 7. V navedenem dvoletnem
obdobju upravljavec prenosnega omrežja 
prilagodi delovanje prenosnega sistema v 

5. Če to izhaja iz ocene tveganja in 
učinka, opravljene v skladu s členom 8, ob 
upoštevanju tehnične izvedljivosti in
ekonomske ocene vseh stroškov in koristi
za trg, upravljavci prenosnega omrežja v 
treh letih po začetku veljavnosti te uredbe
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na tistih
medsebojnih povezavah, kjer bi dodani 
dvosmerni pretok pomenil varnejšo oskrbo. 
Ocena se lahko revidira v primeru 
spremenjenih okoliščin. V navedenem 
triletnem obdobju upravljavec prenosnega 
omrežja po potrebi, v skladu z oceno 
tveganja in učinka, opravljeno po členu 8, 
ob upoštevanju tehnične izvedljivosti ter 
vseh stroškov in koristi, prilagodi 
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celoti, da se omogoči dvosmerni pretok 
plina.

delovanje prenosnega sistema v celoti, da 
se omogoči dvosmerni pretok plina.

Or. el

Obrazložitev

Potrebna fizična zmogljivost za prenos plina v obe smeri na vseh medsebojnih povezavah se 
ne bi smela zahtevati brez predhodne ocene, ali je v konkretnem primeru to tehnično 
izvedljivo in upravičeno z ekonomskega vidika. Da bi se izognili nepotrebnim stroškom, ki jih 
plača končni odjemalec, je nujna predhodna ocena tveganja in učinka. Dveletno obdobje za 
vzpostavitev stalne fizične zmogljivosti je mogoče spoštovati le, če se zahtevajo manjše 
spremembe infrastrukture. Večje spremembe bodo zahtevale več časa.

Predlog spremembe 260
Ioanis Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
dveh let po začetku veljavnosti te uredbe 
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh 
medsebojnih povezavah, razen v primerih 
kjer Komisija na zahtevo pristojnega 
organa odloči, da dodani dvosmerni pretok 
ne bi pomenil varnejše oskrbe za katero 
koli državo članico. Tak sklep se lahko 
revidira v primeru spremenjenih okoliščin. 
Raven zmogljivosti dvosmernega toka se 
doseže na stroškovno učinkovit način z 
upoštevanjem vsaj tiste zmogljivosti, ki je 
potrebna za izpolnjevanje standarda oskrbe 
iz člena 7. V navedenem dvoletnem 
obdobju upravljavec prenosnega omrežja 
prilagodi delovanje prenosnega sistema v 
celoti, da se omogoči dvosmerni pretok 
plina.

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
dveh let po začetku veljavnosti te uredbe 
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh 
medsebojnih povezavah, razen v primerih 
kjer Komisija na zahtevo pristojnega 
organa odloči, da dodani dvosmerni pretok 
ne bi pomenil varnejše oskrbe za katero 
koli državo članico. Tak sklep se lahko 
revidira v primeru spremenjenih okoliščin. 
Raven zmogljivosti dvosmernega toka se 
doseže na stroškovno učinkovit način z 
upoštevanjem vsaj tiste zmogljivosti, ki je 
potrebna za izpolnjevanje standarda oskrbe 
iz člena 7. Pri obstoječi infrastrukturi bi 
morale posamezne države članice opraviti 
analizo stroškov in koristi za tiste naložbe, 
ki bi omogočile dvosmerni tok, to pa bi 
bila osnova mehanizma za porazdelitev 
stroškov. Upoštevati bi veljalo tudi že 
podpisane sporazume o dolgoročni oskrbi 
s plinom, ki že vsebujejo specifične 
določbe o delovanju merilnih postaj na 
mejah. V navedenem dvoletnem obdobju 
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upravljavec prenosnega omrežja prilagodi 
delovanje prenosnega sistema v celoti, da 
se omogoči dvosmerni pretok plina.

Or. en

Predlog spremembe 261
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
dveh let po začetku veljavnosti te uredbe 
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh
medsebojnih povezavah, razen v primerih 
kjer Komisija na zahtevo pristojnega 
organa odloči, da dodani dvosmerni pretok 
ne bi pomenil varnejše oskrbe za katero 
koli državo članico. Tak sklep se lahko 
revidira v primeru spremenjenih okoliščin. 
Raven zmogljivosti dvosmernega toka se 
doseže na stroškovno učinkovit način z 
upoštevanjem vsaj tiste zmogljivosti, ki je 
potrebna za izpolnjevanje standarda oskrbe 
iz člena 7. V navedenem dvoletnem 
obdobju upravljavec prenosnega omrežja 
prilagodi delovanje prenosnega sistema v 
celoti, da se omogoči dvosmerni pretok 
plina.

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
dveh let po začetku veljavnosti te uredbe 
omogočijo stalno fizično zmogljivost za
prenos plina v obe smeri na tistih
medsebojnih povezavah, ki veljajo za 
bistvene pri oskrbi s plinom, in v skladu z 
ugotovitvami ocene učinka o možnih 
tveganjih za infrastrukture, po katerih se 
uvaža plin iz tretjih držav, razen v 
primerih, kjer Komisija na zahtevo 
pristojnega organa odloči, da dodani 
dvosmerni pretok ne bi pomenil varnejše 
oskrbe za katero koli državo članico. Tak 
sklep se lahko revidira v primeru 
spremenjenih okoliščin. Raven 
zmogljivosti dvosmernega toka se doseže 
na stroškovno učinkovit način z 
upoštevanjem vsaj tiste zmogljivosti, ki je 
potrebna za izpolnjevanje standarda oskrbe 
iz člena 7. V navedenem dvoletnem 
obdobju upravljavec prenosnega omrežja 
prilagodi delovanje prenosnega sistema v 
celoti, da se omogoči dvosmerni pretok 
plina.

Or. en
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Predlog spremembe 262
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
dveh let po začetku veljavnosti te uredbe 
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh 
medsebojnih povezavah, razen v primerih 
kjer Komisija na zahtevo pristojnega 
organa odloči, da dodani dvosmerni 
pretok ne bi pomenil varnejše oskrbe za 
katero koli državo članico. Tak sklep se 
lahko revidira v primeru spremenjenih 
okoliščin. Raven zmogljivosti 
dvosmernega toka se doseže na stroškovno 
učinkovit način z upoštevanjem vsaj tiste 
zmogljivosti, ki je potrebna za 
izpolnjevanje standarda oskrbe iz člena 7. 
V navedenem dvoletnem obdobju 
upravljavec prenosnega omrežja prilagodi 
delovanje prenosnega sistema v celoti, da 
se omogoči dvosmerni pretok plina.

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
dveh let po začetku veljavnosti te uredbe 
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh 
medsebojnih povezavah, ki jih Komisija 
na predlog nacionalnega pristojnega 
organa opredeli kot medsebojne povezave, 
na katerih bi zagotovitev dvosmernega 
pretoka bistveno okrepila zanesljivost 
oskrbe držav(-e) članic(-e). Tak sklep se 
lahko revidira v primeru spremenjenih 
okoliščin. Raven zmogljivosti 
dvosmernega toka se doseže na stroškovno 
učinkovit način z upoštevanjem vsaj tiste 
zmogljivosti, ki je potrebna za 
izpolnjevanje standarda oskrbe iz člena 7. 
V navedenem dvoletnem obdobju 
upravljavec prenosnega omrežja prilagodi 
delovanje prenosnega sistema v celoti, da 
se omogoči dvosmerni pretok plina.

Or. hu

Obrazložitev

Dvosmerni tok ne prinaša večje zanesljivosti oskrbe na vseh medsebojnih povezavah.
Komisija bi zato morala na predlog nacionalnih organov določiti medsebojne povezave, pri 
katerih bi vzpostavitev dvosmernega toka bistveno prispevala k dodani vrednosti.  

Predlog spremembe 263
Christian Ehler, Markus Pieper

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
dveh let po začetku veljavnosti te uredbe 

5. Upravljavci prenosnega omrežja v 
roku treh let po začetku veljavnosti te 
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omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh
medsebojnih povezavah, razen v primerih 
kjer Komisija na zahtevo pristojnega 
organa odloči, da dodani dvosmerni pretok 
ne bi pomenil varnejše oskrbe za katero 
koli državo članico. Tak sklep se lahko 
revidira v primeru spremenjenih 
okoliščin. Raven zmogljivosti 
dvosmernega toka se doseže na stroškovno 
učinkovit način z upoštevanjem vsaj tiste 
zmogljivosti, ki je potrebna za 
izpolnjevanje standarda oskrbe iz člena 7. 
V navedenem dvoletnem obdobju 
upravljavec prenosnega omrežja prilagodi 
delovanje prenosnega sistema v celoti, da 
se omogoči dvosmerni pretok plina.

uredbe omogočijo stalno fizično 
zmogljivost za prenos plina v obe smeri 
na tistih medsebojnih povezavah, kjer
dodani dvosmerni pretok na podlagi 
predhodne analize stroškov in 
koristi pomeni varnejšo oskrbo za 
katero koli državo članico. Raven 
zmogljivosti dvosmernega toka se 
doseže na stroškovno učinkovit način z 
upoštevanjem vsaj tiste zmogljivosti, ki 
je potrebna za izpolnjevanje standarda 
oskrbe iz člena 7. Kjer so potrebne 
dodatne naložbe v prenosnem 
omrežju, se odstavek 7 uporablja 
tudi za te naložbe. Pristojni organi 
zagotovijo, da se ocena 
medsebojnih povezav redno revidira 
v primeru spremenjenih okoliščin, to 
pa predvsem prek posodabljanja 
nacionalnih preventivnih akcijskih 
načrtov.

Or. en

Obrazložitev

S stalno fizično zmogljivost za prenos plina v obe smeri na vseh medsebojnih povezavah so 
povezane znatne naložbe. 
Zato bi bilo treba poskrbeti, da bodo spremembe infrastrukture v vsakem primeru temeljile na 
analizi stroškov in koristi.

Predlog spremembe 264
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
dveh let po začetku veljavnosti te uredbe 
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh 
medsebojnih povezavah, razen v primerih 
kjer Komisija na zahtevo pristojnega 
organa odloči, da dodani dvosmerni pretok 
ne bi pomenil varnejše oskrbe za katero 

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
treh let po začetku veljavnosti te uredbe 
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh 
medsebojnih povezavah, razen v primerih, 
kjer Komisija na zahtevo pristojnega 
organa odloči, da dodani dvosmerni pretok 
ne bi pomenil varnejše oskrbe za katero 
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koli državo članico. Tak sklep se lahko 
revidira v primeru spremenjenih 
okoliščin. Raven zmogljivosti 
dvosmernega toka se doseže na stroškovno 
učinkovit način z upoštevanjem vsaj tiste 
zmogljivosti, ki je potrebna za 
izpolnjevanje standarda oskrbe iz člena 7. 
V navedenem dvoletnem obdobju 
upravljavec prenosnega omrežja prilagodi 
delovanje prenosnega sistema v celoti, da 
se omogoči dvosmerni pretok plina.

koli državo članico. Raven zmogljivosti 
dvosmernega toka se doseže na stroškovno 
učinkovit način z upoštevanjem vsaj tiste 
zmogljivosti, ki je potrebna za 
izpolnjevanje standarda oskrbe iz člena 7. 
Pristojni organi in Komisija zagotovijo, da 
se ocena medsebojnih povezav redno 
revidira v primeru spremenjenih 
okoliščin, to pa predvsem prek 
posodabljanja nacionalnih preventivnih 
akcijskih načrtov in preventivnih 
akcijskih načrtov Unije.

Or. en

Predlog spremembe 265
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
dveh let po začetku veljavnosti te uredbe 
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh 
medsebojnih povezavah, razen v primerih 
kjer Komisija na zahtevo pristojnega 
organa odloči, da dodani dvosmerni 
pretok ne bi pomenil varnejše oskrbe za 
katero koli državo članico. Tak sklep se 
lahko revidira v primeru spremenjenih 
okoliščin. Raven zmogljivosti 
dvosmernega toka se doseže na stroškovno 
učinkovit način z upoštevanjem vsaj tiste 
zmogljivosti, ki je potrebna za 
izpolnjevanje standarda oskrbe iz člena 7. 
V navedenem dvoletnem obdobju 
upravljavec prenosnega omrežja prilagodi 
delovanje prenosnega sistema v celoti, da 
se omogoči dvosmerni pretok plina.

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
dveh let po začetku veljavnosti te uredbe 
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh 
medsebojnih povezavah, razen v primerih 
iz odstavka 5a. Obveznost napeljave 
dvosmernega pretoka ne velja za 
plinovode, ki povezujejo proizvodnje vire, 
zmogljivosti za utekočinjen zemeljski plin 
ali točke medsebojne povezave z 
distribucijskimi omrežji, ali če je plin take 
kakovosti, da dvosmerni pretok ni možen.
Raven zmogljivosti dvosmernega toka se 
doseže na stroškovno učinkovit način z 
upoštevanjem vsaj tiste zmogljivosti, ki je 
potrebna za izpolnjevanje standarda oskrbe 
iz člena 7. V navedenem dvoletnem 
obdobju upravljavec prenosnega omrežja 
prilagodi delovanje prenosnega sistema v 
celoti, da se omogoči dvosmerni pretok 
plina.

Or. en
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Obrazložitev

Treba je natančneje opredeliti nejasno in splošno zahtevo iz predloga Komisije glede 
dvosmernega pretoka in medsebojnih povezav. V predlogu spremembe je jasno opredeljeno, 
da so medsebojne povezave vzpostavljene tam, kjer dodani dvosmerni pretok očitno ne bi 
pomenil varnejše oskrbe ali bi bil tehnično neizvedljiv, zato jih je treba umakniti s področja 
uporabe predloga.

Predlog spremembe 266
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
dveh let po začetku veljavnosti te uredbe 
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh
medsebojnih povezavah, razen v primerih 
kjer Komisija na zahtevo pristojnega 
organa odloči, da dodani dvosmerni pretok 
ne bi pomenil varnejše oskrbe za katero 
koli državo članico. Tak sklep se lahko 
revidira v primeru spremenjenih 
okoliščin. Raven zmogljivosti 
dvosmernega toka se doseže na stroškovno 
učinkovit način z upoštevanjem vsaj tiste 
zmogljivosti, ki je potrebna za 
izpolnjevanje standarda oskrbe iz člena 7. 
V navedenem dvoletnem obdobju 
upravljavec prenosnega omrežja prilagodi 
delovanje prenosnega sistema v celoti, da 
se omogoči dvosmerni pretok plina.

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
dveh let po začetku veljavnosti te uredbe 
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na medsebojnih 
povezavah, kjer dodani dvosmerni pretok 
pomeni varnejšo oskrbo za katero koli 
državo članico na gospodarsko sprejemljiv 
način. Pred ustrezno odločitvijo Komisije 
na zahtevo pristojnega organa morata biti 
opravljena študija o tehnični izvedljivosti 
ter analiza stroškov in koristi. Raven 
zmogljivosti dvosmernega toka se doseže 
na stroškovno učinkovit način z 
upoštevanjem vsaj tiste zmogljivosti, ki je 
potrebna za izpolnjevanje standarda oskrbe 
iz člena 7.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi primarne odgovornosti podjetja in držav članic za zanesljivo oskrbo s plinom mora 
tem načeloma ostati možnost izbire, s katerimi ukrepi doseči standard N-1. Splošna obveznost 
uvedbe dvosmernega pretoka plina na vseh medsebojnih povezavah z vidika učinkovitosti in 
stroškov ni smiselna. Pred vsako odločitvijo o uvedbi dvosmernega pretoka plina morata biti 
opravljena ločena študija o tehnični izvedljivosti in kritična analiza stroškov in koristi.
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Predlog spremembe 267
Hannes Swoboda

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
dveh let po začetku veljavnosti te uredbe 
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh 
medsebojnih povezavah, razen v primerih 
kjer Komisija na zahtevo pristojnega 
organa odloči, da dodani dvosmerni pretok 
ne bi pomenil varnejše oskrbe za katero 
koli državo članico. Tak sklep se lahko 
revidira v primeru spremenjenih 
okoliščin. Raven zmogljivosti 
dvosmernega toka se doseže na stroškovno 
učinkovit način z upoštevanjem vsaj tiste 
zmogljivosti, ki je potrebna za 
izpolnjevanje standarda oskrbe iz člena 7. 
V navedenem dvoletnem obdobju 
upravljavec prenosnega omrežja prilagodi 
delovanje prenosnega sistema v celoti, da 
se omogoči dvosmerni pretok plina.

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
treh let po začetku veljavnosti te uredbe 
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na medsebojnih 
povezavah, razen v primerih, kjer Komisija 
na zahtevo pristojnega organa odloči, da 
dodani dvosmerni pretok ne bi pomenil 
varnejše oskrbe za katero koli državo 
članico, zlasti na plinovodih, ki povezujejo 
proizvodnje vire, zmogljivosti za 
utekočinjen zemeljski plin ali točke 
medsebojne povezave z distribucijskimi 
omrežji, ali če je plin take kakovosti, da 
dvosmerni pretok ni možen. Raven 
zmogljivosti dvosmernega toka se doseže 
na stroškovno učinkovit način z 
upoštevanjem vsaj tiste zmogljivosti, ki je 
potrebna za izpolnjevanje standarda oskrbe 
iz člena 7. Pristojni organi in Komisija 
zagotovijo, da se v primeru spremenjenih 
okoliščin ocena medsebojnih povezav 
redno revidira, predvsem s 
posodabljanjem nacionalnih preventivnih 
akcijskih načrtov in preventivnih 
akcijskih načrtov Unije.

Or. en

Predlog spremembe 268
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
dveh let po začetku veljavnosti te uredbe 

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
treh let po začetku veljavnosti te uredbe 
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omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh 
medsebojnih povezavah, razen v primerih 
kjer Komisija na zahtevo pristojnega 
organa odloči, da dodani dvosmerni pretok 
ne bi pomenil varnejše oskrbe za katero 
koli državo članico. Tak sklep se lahko 
revidira v primeru spremenjenih okoliščin. 
Raven zmogljivosti dvosmernega toka se 
doseže na stroškovno učinkovit način z 
upoštevanjem vsaj tiste zmogljivosti, ki je 
potrebna za izpolnjevanje standarda 
oskrbe iz člena 7. V navedenem dvoletnem 
obdobju upravljavec prenosnega omrežja 
prilagodi delovanje prenosnega sistema v 
celoti, da se omogoči dvosmerni pretok 
plina.

omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh 
medsebojnih povezavah, razen v primerih 
kjer Komisija na zahtevo pristojnega 
organa odloči, da dodani dvosmerni pretok 
ne bi pomenil varnejše oskrbe za katero 
koli državo članico. Tak sklep se lahko 
revidira v primeru spremenjenih okoliščin. 
Raven zmogljivosti dvosmernega toka se 
doseže na stroškovno učinkovit način, pri 
čemer se pri oceni upoštevajo vidiki, ki 
niso zgolj ekonomski, kot na primer 
zanesljivost oskrbe in prispevek k 
notranjemu trgu. V nobenem primeru 
zmogljivost ne sme znašati manj kot 10 % 
vstopne količine za vsako državo.

Or. es

Obrazložitev

Čeprav mora biti trg pri naložbah glavno merilo, je izgradnja nekaterih zmogljivosti 
upravičena na podlagi meril, ki niso zgolj ekonomska, kot na primer zanesljivost oskrbe in 
stanje trga.

Predlog spremembe 269
Claude Turmes

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
dveh let po začetku veljavnosti te uredbe
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh 
medsebojnih povezavah, razen v primerih 
kjer Komisija na zahtevo pristojnega 
organa odloči, da dodani dvosmerni 
pretok ne bi pomenil varnejše oskrbe za 
katero koli državo članico. Tak sklep se 
lahko revidira v primeru spremenjenih 
okoliščin. Raven zmogljivosti 
dvosmernega toka se doseže na stroškovno 

5. Ne glede na odstavek 5a upravljavci 
prenosnega omrežja v roku dveh let po 
začetku veljavnosti te uredbe omogočijo 
stalno fizično zmogljivost za prenos plina v 
obe smeri na vseh medsebojnih povezavah, 
razen na plinovodih, ki povezujejo 
proizvodnje vire, zmogljivosti za 
utekočinjen zemeljski plin ali točke 
medsebojne povezave z distribucijskimi 
omrežji, ali če je plin take kakovosti, da 
dvosmerni pretok ni možen. Raven 
zmogljivosti dvosmernega toka se doseže 
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učinkovit način z upoštevanjem vsaj tiste 
zmogljivosti, ki je potrebna za 
izpolnjevanje standarda oskrbe iz člena 7. 
V navedenem dvoletnem obdobju 
upravljavec prenosnega omrežja prilagodi 
delovanje prenosnega sistema v celoti, da 
se omogoči dvosmerni pretok plina.

na stroškovno učinkovit način z 
upoštevanjem vsaj tiste zmogljivosti, ki je 
potrebna za izpolnjevanje standarda oskrbe 
iz člena 7. V navedenem dvoletnem 
obdobju upravljavec prenosnega omrežja 
prilagodi delovanje prenosnega sistema v 
celoti, da se omogoči dvosmerni pretok 
plina.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih primerih naložbe v dvosmerni pretok ne bodo prispevale k zanesljivejši oskrbi s 
plinom oziroma bodo lahko nesorazmerne. Zato bi bilo prav, da je prav zanesljivejša oskrba 
nujni pogoj za naložbe v infrastrukturo za prenos. Zaradi tega je ocena tveganja izredno 
pomembna, da bi določbe o infrastrukturnih standardih ne privedle do neracionalnih in 
ekonomsko neupravičenih naložb.

Predlog spremembe 270
Anni Podimata

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku 
dveh let po začetku veljavnosti te uredbe 
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh 
medsebojnih povezavah, razen v primerih 
kjer Komisija na zahtevo pristojnega 
organa odloči, da dodani dvosmerni pretok 
ne bi pomenil varnejše oskrbe za katero 
koli državo članico. Tak sklep se lahko 
revidira v primeru spremenjenih okoliščin. 
Raven zmogljivosti dvosmernega toka se 
doseže na stroškovno učinkovit način z 
upoštevanjem vsaj tiste zmogljivosti, ki je 
potrebna za izpolnjevanje standarda oskrbe 
iz člena 7. V navedenem dvoletnem 
obdobju upravljavec prenosnega omrežja 
prilagodi delovanje prenosnega sistema v 
celoti, da se omogoči dvosmerni pretok 
plina.

Po izvedbi ocen stroškov in koristi
upravljavci prenosnega omrežja v roku 
treh let po začetku veljavnosti te uredbe 
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh 
medsebojnih povezavah, razen v primerih, 
kjer Komisija na zahtevo pristojnega 
organa odloči, da dodani dvosmerni pretok 
ne bi pomenil varnejše oskrbe za katero 
koli državo članico. Tak sklep se lahko 
revidira v primeru spremenjenih okoliščin. 
Raven zmogljivosti dvosmernega toka se 
doseže na stroškovno učinkovit način z 
upoštevanjem vsaj tiste zmogljivosti, ki je 
potrebna za izpolnjevanje standarda oskrbe 
iz člena 7. V navedenem dvoletnem 
obdobju upravljavec prenosnega omrežja 
prilagodi delovanje prenosnega sistema v 
celoti, da se omogoči dvosmerni pretok 
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plina.

Or. xm

Obrazložitev

Predlagano dvoletno obdobje za omogočanje stalne fizične zmogljivosti v obeh smereh, ki se 
začne z začetkom veljavnosti te uredbe, je precej kratko. Nadalje bi morale vse države članice 
pri obstoječi infrastrukturi opraviti analizo stroškov in koristi za tiste naložbe, ki bi omogočile 
dvosmerni tok. O ugotovitvah teh študij bi morale nato razpravljati zainteresirane strani, da 
bi dosegli dogovor o mehanizmu za porazdelitev stroškov.

Predlog spremembe 271
Claude Turmes

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Pristojni organ lahko Komisijo 
zaprosi, da izda odločbo o izvzetju 
določene medsebojne povezave iz 
obveznosti dvosmernega pretoka iz 
odstavka 5. Komisija izvzetje odobri, če 
dvosmerni pretok ne bi pomenil varnejše 
oskrbe za katero koli državo članico ali če 
so naložbeni stroški v primerjavi z 
možnimi koristmi zanesljive oskrbe teh 
držav članic bistveno previsoki. Komisija v 
največji možni meri upošteva rezultate 
ocene tveganja, ki jo v skladu s členom 
8(1) opravi pristojni organ. Takšna 
odločitev se lahko revidira v primeru 
spremenjenih okoliščin.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih primerih naložbe v dvosmerni pretok ne bodo prispevale k zanesljivejši oskrbi s 
plinom oziroma bodo lahko nesorazmerne. Zato bi bilo prav, da je prav zanesljivejša oskrba 
nujni pogoj za naložbe v infrastrukturo za prenos. Zaradi tega je ocena tveganja izredno 
pomembna, da bi določbe o infrastrukturnih standardih ne privedle do neracionalnih in 
ekonomsko neupravičenih naložb.
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Predlog spremembe 272
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Če Komisija na zahtevo pristojnega 
organa oceni, da dvosmerni pretok ne bi 
pomenil varnejše oskrbe za katero koli 
državo članico ali da so naložbeni stroški 
v primerjavi z možnimi koristmi zanesljive 
oskrbe teh držav članic bistveno previsoki, 
obveznost stalne fizične zmogljivosti za 
prenos plina v obe smeri ne velja. 
Komisija v največji možni meri upošteva 
rezultate ocene tveganja, ki jo v skladu s 
členom 8(1) opravi pristojni organ. 
Takšna odločitev se lahko revidira v 
primeru spremenjenih okoliščin.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih primerih naložbe v dvosmerni pretok ne bodo prispevale k zanesljivejši oskrbi s 
plinom oziroma bodo lahko nesorazmerne. Zato bi bilo prav, da je prav zanesljivejša oskrba 
nujni pogoj za naložbe v infrastrukturo za prenos. Zaradi tega je ocena tveganja izredno 
pomembna, da bi določbe o infrastrukturnih standardih ne privedle do neracionalnih in 
ekonomsko neupravičenih naložb.

Predlog spremembe 273
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija nadzira izgradnjo 
infrastrukture, ki bo bistveno prispevala k 
zanesljivosti oskrbe.  V primeru 
neupravičenih zamud sprejme potrebne 
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ukrepe.

Or. es

Obrazložitev

Prednostno je treba obravnavati izgradnjo tistih zmogljivosti, ki bistveno prispevajo k 
zanesljivosti oskrbe in ki morajo dosegati cilj 10 % pri medsebojnih povezavah. Izgradnjo 
nadzira Evropska komisija, ki lahko ukrepa v primeru neupravičenih zamud.

Predlog spremembe 274
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice poskrbijo, da vsaka nova 
infrastruktura za prenos omogoča varno 
oskrbo z zadostnim številom vstopnih in 
izstopnih točk ter prispeva k razvoju dobro 
povezane infrastrukture. 

6. Države članice poskrbijo, da so 
nacionalna vstopna zmogljivost in 
prenosna omrežja sposobna prilagoditi 
nacionalni pretok plina vsakršnim 
motnjam v infrastrukturi za oskrbo s 
plinom, da odpravijo notranja ozka grla in 
prispevajo k razvoju dobro povezane 
infrastrukture prenosnih omrežij 

Or. en

Obrazložitev

Za zanesljivo oskrbo ni dovolj le, da potrebna količina plina za zadostitev skupni potrebi po 
plinu na izračunanem območju pride prek preostale infrastrukture, pač pa naj bi bilo možno 
tudi, da se spremeni notranji pretok v nacionalnem omrežju, pač odvisno od tega, katera 
vstopna točka ne deluje, da se zadosti povpraševanju.

Predlog spremembe 275
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Nacionalni regulativni organi pri 7. Nacionalni regulativni organi pri 
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potrjevanju tarif v skladu s členom 41(8) 
Direktive […/…ES] upoštevajo stroške 
izpolnjevanja standarda N-1 in stroške 
zaradi zagotavljanja stalne fizične 
zmogljivosti za prenos plina v obe smeri. 
Če stroški nastanejo v več kot eni državi 
članici, se nacionalni regulativni organi 
vseh zadevnih držav članic skupaj 
dogovorijo o porazdelitvi stroškov. 
Uporablja se člen 8(1) Uredbe (ES) 
št. …/...

potrjevanju tarif ali metodologij v skladu s 
členom 41(8) Direktive 2009/73/ES
uvedejo ustrezne spodbude in vključijo vse 
stroške učinkovitega izpolnjevanja 
infrastrukturnega standarda in stroške 
zagotavljanja stalne fizične zmogljivosti za 
prenos plina v obe smeri, te stroške pa 
izvzamejo iz referenčnih meril 
učinkovitosti. Če stroški nastanejo v več 
kot eni državi članici ali v eni državi 
članici v izključno korist drugih držav 
članic, se nacionalni regulativni organi 
vseh zadevnih držav članic skupaj pred 
sprejemanjem odločitev v zvezi z 
naložbami dogovorijo o porazdelitvi 
stroškov. Uporablja se člen 8(1) Uredbe 
(ES) št. 715/2009.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana uredba nezadostno ureja pomembno vprašanje skupnih naložbenih odločitev, 
financiranja naložb in pokrivanja stroškov upravljavcev infrastrukture. Čeprav se te tematike 
dotaknejo uvodni izjavi (19) in (11) ter člen 6(7), pa so določbe nenatančne in bolj izražajo 
namen kot konkretne rešitve.

Predlog spremembe 276
Hannes Swoboda

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Nacionalni regulativni organi pri 
potrjevanju tarif v skladu s členom 41(8) 
Direktive […/…ES] upoštevajo stroške 
izpolnjevanja standarda N-1 in stroške 
zaradi zagotavljanja stalne fizične 
zmogljivosti za prenos plina v obe smeri. 
Če stroški nastanejo v več kot eni državi 
članici, se nacionalni regulativni organi 
vseh zadevnih držav članic skupaj 
dogovorijo o porazdelitvi stroškov. 

7. Nacionalni regulativni organi pri 
potrjevanju tarif v skladu s členom 41(8) 
Direktive 2009/73/ES upoštevajo stroške 
izpolnjevanja standarda N-1 in stroške 
zaradi zagotavljanja stalne fizične 
zmogljivosti za prenos plina v obe smeri. 
Če stroški nastanejo v več kot eni državi 
članici, se nacionalni regulativni organi 
vseh zadevnih držav članic skupaj pred 
sprejemanjem odločitev v zvezi z 
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Uporablja se člen 8(1) Uredbe (ES) 
št. …/...

naložbami dogovorijo o porazdelitvi 
stroškov. Enako velja, če stroški, ki 
nastanejo v eni državi članici, prispevajo k 
večji zanesljivosti oskrbe v eni ali več 
drugih držav članic. Pri vsaki takšni 
naložbeni odločitvi stroške in njihovo 
porazdelitve odobrijo nacionalni 
regulativni organi, ki jih to zadeva. 
Upošteva se razmerje koristi od naložb v 
infrastrukturo, ki jih ima vsaka država 
članica glede na zanesljivost oskrbe.

Or. en

Predlog spremembe 277
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Nacionalni regulativni organi pri 
potrjevanju tarif v skladu s členom 41(8) 
Direktive […/…ES] upoštevajo stroške 
izpolnjevanja standarda N-1 in stroške 
zaradi zagotavljanja stalne fizične 
zmogljivosti za prenos plina v obe smeri. 
Če stroški nastanejo v več kot eni državi 
članici, se nacionalni regulativni organi 
vseh zadevnih držav članic skupaj 
dogovorijo o porazdelitvi stroškov. 
Uporablja se člen 8(1) Uredbe (ES) 
št. …/...

7. Nacionalni regulativni organi pri 
potrjevanju tarif ali svojih metodologij v 
skladu s členom 41(8) Direktive 
2009/73EC uvedejo ustrezne spodbude in
upoštevajo stroške izpolnjevanja standarda 
N-1 in stroške zaradi zagotavljanja stalne 
fizične zmogljivosti za prenos plina v obe 
smeri. Če stroški nastanejo v več kot eni 
državi članici ali v eni državi članici v 
korist drugih držav članic, se nacionalni
regulativni organi vseh zadevnih držav 
članic skupaj pred sprejemanjem odločitev 
v zvezi z naložbami dogovorijo o 
porazdelitvi stroškov. Naložbeno odločitev 
potrdi in financiranje po njej odobri 
nacionalni regulativni organ, pri tem pa 
upošteva stroške naložbe in njihovo 
porazdelitev med vse nacionalne 
regulativne organe, ki jih to zadeva. Pri 
porazdelitvi stroškov med te države članice 
se upoštevajo koristi na področju 
zanesljivosti oskrbe, ki jih ima vsaka 
država članica od naložbe. Uporablja se 
člen 8(1) Uredbe (ES) št. 715/2009.
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Or. en

Predlog spremembe 278
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Nacionalni regulativni organi pri 
potrjevanju tarif v skladu s členom 41(8) 
Direktive […/…ES] upoštevajo stroške 
izpolnjevanja standarda N-1 in stroške 
zaradi zagotavljanja stalne fizične 
zmogljivosti za prenos plina v obe smeri. 
Če stroški nastanejo v več kot eni državi 
članici, se nacionalni regulativni organi 
vseh zadevnih držav članic skupaj 
dogovorijo o porazdelitvi stroškov. 
Uporablja se člen 8(1) Uredbe (ES) 
št. …/...

7. Nacionalni regulativni organi upoštevajo 
dejansko nastale stroške v zvezi z ukrepi, 
ki so bili uvedeni s to uredbo. Če naložbe 
vplivajo na več kot eno državo članico, se 
nacionalni regulativni organi vseh 
zadevnih držav članic skupaj dogovorijo o 
porazdelitvi dejansko nastalih stroškov v 
eni ali več državah članicah. Uporablja se 
člen 8(1) Uredbe (ES) št. 715/2009.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah bi zaradi te uredbe lahko nastale znatne potrebe po naložbah v 
nove zmogljivosti, to pa bi pomenilo znatne stroške in močno vplivalo na cene plina za končne 
odjemalce. Poleg tega v osnutku uredbe glede regionalnega pristopa ni jasno navedeno, kako 
bo v regulativnem okviru obravnavano vprašanje porazdelitve stroškov za regionalne 
naložbe. 

Predlog spremembe 279
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Nacionalni regulativni organi pri 
potrjevanju tarif v skladu s členom 41(8) 

7. Nacionalni regulativni organi upoštevajo 
dejansko nastale stroške v zvezi z ukrepi, 
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Direktive […/…ES] upoštevajo stroške 
izpolnjevanja standarda N-1 in stroške 
zaradi zagotavljanja stalne fizične 
zmogljivosti za prenos plina v obe smeri. 
Če stroški nastanejo v več kot eni državi 
članici, se nacionalni regulativni organi 
vseh zadevnih držav članic skupaj 
dogovorijo o porazdelitvi stroškov. 
Uporablja se člen 8(1) Uredbe (ES) 
št. …/...

ki so bili uvedeni s to uredbo. Če naložbe 
vplivajo na več kot eno državo članico, se 
nacionalni regulativni organi vseh 
zadevnih držav članic skupaj dogovorijo o 
porazdelitvi dejansko nastalih stroškov v 
eni ali več državah članicah. Uporablja se 
člen 8(1) Uredbe (ES) št. 715/2009.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah bi zaradi te uredbe lahko nastale znatne potrebe po naložbah v 
nove zmogljivosti, to pa bi pomenilo znatne stroške in močno vplivalo na cene plina za končne 
odjemalce. Poleg tega v osnutku uredbe glede regionalnega pristopa ni jasno navedeno, kako 
bo v regulativnem okviru obravnavano vprašanje porazdelitve stroškov za regionalne 
naložbe.

Predlog spremembe 280
Aldo Patriciello

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Nacionalni regulativni organi pri 
potrjevanju tarif v skladu s členom 41(8) 
Direktive […/…ES] upoštevajo stroške 
izpolnjevanja standarda N-1 in stroške 
zaradi zagotavljanja stalne fizične 
zmogljivosti za prenos plina v obe smeri. 
Če stroški nastanejo v več kot eni državi 
članici, se nacionalni regulativni organi 
vseh zadevnih držav članic skupaj 
dogovorijo o porazdelitvi stroškov. 
Uporablja se člen 8(1) Uredbe (ES) 
št. …/...

7. Nacionalni regulativni organi pri 
potrjevanju tarif na pregleden in podroben 
način, ki bo nastale stroške odražal na 
jasen in opredeljiv način, in v skladu s 
členom 41(8) Direktive 2009/73/ES
ustrezno upoštevajo stroške izpolnjevanja 
standarda N-1 in stroške zaradi 
zagotavljanja stalne fizične zmogljivosti za 
prenos plina v obe smeri. Če stroški 
nastanejo v več kot eni državi članici, se 
Agencija za sodelovanje energetskih 
regulatorjev in nacionalni regulativni 
organi vseh zadevnih držav članic skupaj 
dogovorijo o porazdelitvi stroškov.
Uporablja se člen 8(1) Uredbe (ES) 
št. 715/2009.
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Or. en

Obrazložitev

Stroški, nastali zaradi zagotavljanja varne oskrbe in infrastrukturnih standardov, so 
obračunani v nacionalnih in čezmejnih tarifah na najbolj pregleden in jasen način. Stroški 
morajo biti pravično razdeljeni med sisteme, ki izvajajo te ukrepe, in sisteme, ki imajo od njih 
koristi.

Predlog spremembe 281
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Nacionalni regulativni organi pri 
potrjevanju tarif v skladu s členom 41(8) 
Direktive […/…ES] upoštevajo stroške 
izpolnjevanja standarda N-1 in stroške 
zaradi zagotavljanja stalne fizične 
zmogljivosti za prenos plina v obe smeri. 
Če stroški nastanejo v več kot eni državi 
članici, se nacionalni regulativni organi 
vseh zadevnih držav članic skupaj 
dogovorijo o porazdelitvi stroškov. 
Uporablja se člen 8(1) Uredbe (ES) 
št. …/...

7. Nacionalni regulativni organi pri 
potrjevanju tarif na pregleden in podroben 
način, ki bo nastale stroške odražal na 
jasen in opredeljiv način, in v skladu s 
členom 41(8) Direktive 2009/73/ES 
ustrezno upoštevajo stroške izpolnjevanja 
standarda N-1 in stroške zaradi 
zagotavljanja stalne fizične zmogljivosti za 
prenos plina v obe smeri. Če stroški 
nastanejo v več kot eni državi članici, se 
Agencija za sodelovanje energetskih 
regulatorjev in nacionalni regulativni 
organi vseh zadevnih držav članic skupaj 
dogovorijo o porazdelitvi stroškov.
Uporablja se člen 8(1) Uredbe (ES)
št. 715/2009.

Or. en

Obrazložitev

Stroški, nastali zaradi zagotavljanja varne oskrbe in infrastrukturnih standardov, so 
obračunani v nacionalnih in čezmejnih tarifah na najbolj pregleden in jasen način. Stroški 
morajo biti pravično razdeljeni med sisteme, ki izvajajo te ukrepe, in sisteme, ki imajo od njih 
koristi.
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Predlog spremembe 282
Ioanis Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Nacionalni regulativni organi pri 
potrjevanju tarif v skladu s členom 41(8) 
Direktive […/…ES] upoštevajo stroške 
izpolnjevanja standarda N-1 in stroške 
zaradi zagotavljanja stalne fizične 
zmogljivosti za prenos plina v obe smeri. 
Če stroški nastanejo v več kot eni državi 
članici, se nacionalni regulativni organi 
vseh zadevnih držav članic skupaj 
dogovorijo o porazdelitvi stroškov. 
Uporablja se člen 8(1) Uredbe (ES) 
št. …/...

7. Nacionalni regulativni organi pri 
potrjevanju tarif v skladu s členom 41(8) 
Direktive 2009/73/ES upoštevajo stroške 
izpolnjevanja kazalca N-1 in stroške zaradi 
zagotavljanja stalne fizične zmogljivosti za 
prenos plina v obe smeri. Če stroški 
nastanejo v več kot eni državi članici, se 
nacionalni regulativni organi vseh 
zadevnih držav članic skupaj dogovorijo o 
porazdelitvi stroškov v eni ali več državah 
članicah. Uporablja se člen 8(1) Uredbe 
(ES) št. 715/2009.

Or. en

Predlog spremembe 283
Algirdas Saudargas

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Finančni instrumenti Unije se 
uporabijo tako, da infrastrukturni 
standardi dobijo praktični učinek, vendar 
ne nadomestijo nacionalnih ukrepov. 
Komisija predlaga ustrezne finančne 
instrumente za financiranje medsebojnih 
povezav, ki finančno niso obstojne, vendar 
imajo jasno dodano vrednost z vidika 
zanesljivosti oskrbe s plinom.

Or. en



AM\801978SL.doc 53/87 PE438.231v01-00

SL

Predlog spremembe 284
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Pri ocenjevanju tveganja in učinka iz 
člena 8 se pristojni organ ravna po skupni 
metodologiji, ki vključuje naslednje 
kazalce za oskrbo s plinom zaščitenim 
odjemalcem v državi članici:

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

a) oskrba v primeru izredno nizkih 
povprečnih temperatur v sedemdnevnem 
obdobju, ki se statistično pojavlja vsakih 
dvajset let; in

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

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

Or. en

Obrazložitev

Referenčno obdobje ne sme biti daljše od nujno potrebnega, to je krajšega obdobja 30 dni, da 
bi se izognili nesorazmernim stroškom za odjemalce in zaviranju konkurenčnosti plina kot 
nizkoogljičnega goriva. To obdobje je dovolj dolgo za ponovno vzpostavitev oskrbe s plinom 
ali izvedbo dodatnih ukrepov, kot je dvosmerni tok. Uredba bi se morala osredotočiti na 
zahtevo, da države članice izvedejo natančno oceno tveganja in učinka, in ne na vzpostavitev 
obveznih standardov EU.

Predlog spremembe 285
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Pri ocenjevanju tveganja in učinka iz 
člena 8 se pristojni organ ravna po skupni 
metodologiji, ki vključuje naslednje 
kazalce za oskrbo s plinom zaščitenim 
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odjemalcem v državi članici:
a) izredno nizkih temperatur v 
sedemdnevnem obdobju največje
intenzivnosti, ki se statistično pojavlja 
vsakih dvajset let; in

a) oskrba v primeru izredno nizkih 
povprečnih temperatur v sedemdnevnem 
obdobju, ki se statistično pojavlja vsakih 
dvajset let; in

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

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

Or. en

Obrazložitev

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities..

Predlog spremembe 286
Aldo Patriciello

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Pri ocenjevanju tveganja in učinka iz 
člena 8 se pristojni organ ravna po skupni 
metodologiji, ki vključuje naslednje 
kazalce za oskrbo s plinom zaščitenim 
odjemalcem v državi članici:

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

a) oskrba v primeru izredno nizkih 
povprečnih temperatur v sedemdnevnem 
obdobju, ki se statistično pojavlja vsakih 
dvajset let; in

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

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

Or. en
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Obrazložitev

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Predlog spremembe 287
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Pri ocenjevanju tveganja in učinka iz 
člena 8 se pristojni organ ravna po skupni 
metodologiji, ki vključuje naslednje 
kazalce za oskrbo s plinom zaščitenim 
odjemalcem v državi članici:

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

a) oskrba v primeru izredno nizkih 
povprečnih temperatur v sedemdnevnem 
obdobju, ki se statistično pojavlja vsakih 
dvajset let; in

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

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

Or. en

Obrazložitev

Najdaljše krizno obdobje doslej je trajalo približno dva tedna. Brez tehtne ekonomske ocene 
stroškov in koristi za trg bi v uredbi moralo biti določeno krajše obdobje (30 dni), da bi se 
izognili nesorazmernim stroškom za odjemalce in zaviranju konkurenčnosti plina kot 
nizkoogljičnega goriva. V približno zadnjih 40 letih, odkar je bila zgrajena obsežna 
infrastruktura za prenos zemeljskega plina v Evropo, je edina večja prekinitev v oskrbi trajala 
13 dni.
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Predlog spremembe 288
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Pri ocenjevanju tveganja in učinka iz 
člena 8 se pristojni organ ravna po skupni 
metodologiji, ki vključuje naslednje 
kazalce za oskrbo s plinom zaščitenim 
odjemalcem v državi članici:

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

a) oskrba v primeru izredno nizkih 
povprečnih temperatur v sedemdnevnem 
obdobju, ki se statistično pojavlja vsakih 
dvajset let; in

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

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

Or. en

Obrazložitev

Najdaljše krizno obdobje doslej je trajalo približno dva tedna. Brez tehtne ekonomske ocene 
stroškov in koristi za trg bi v uredbi moralo biti določeno krajše obdobje (30 dni), da bi se 
izognili nesorazmernim stroškom za odjemalce in zaviranju konkurenčnosti plina kot 
nizkoogljičnega goriva. V približno zadnjih 40 letih, odkar je bila zgrajena obsežna 
infrastruktura za prenos zemeljskega plina v Evropo, je edina večja prekinitev v oskrbi trajala 
13 dni.

Predlog spremembe 289
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

a) izredno nizkih temperatur v 
sedemdnevnem obdobju največje 

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

intenzivnosti, ki se statistično pojavlja 
vsakih dvajset let; in

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

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

Or. en

Obrazložitev

Primarna obveznost dobaviteljev bi morala biti zagotavljanje standardov oskrbe. Obdobje, 
določeno v standardu oskrbe, ne bi smelo biti daljše, kot je nujno potrebno, da bi se izognili 
nesorazmernim stroškom in zaviranju konkurenčnosti plina kot nizkoogljičnega goriva. V 
zadnjih 40 letih je edina večja prekinitev v oskrbi trajala 13 dni. 30-dnevno obdobje se zdi 
dovolj dolgo za ponovno vzpostavitev oskrbe s plinom ali izvedbo dodatnih ukrepov, kot je 
oskrba prek dvosmernega toka.

Predlog spremembe 290
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice ali zadevna podjetja za 
zemeljski plin sprejmejo ukrepe za 
zagotovitev oskrbe s plinom zaščitenim 
odjemalcem v državi članici v primeru:

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe opredeljuje večnivojski pristop „od spodaj navzgor“ (1. industrija, 2. 
države članice, 3. regionalno sodelovanje in 4. v skrajnem primeru EU). Pri motnji z oskrbo 
bodo na koncu podjetja za zemeljski plin tista, ki bodo morala ukrepati, saj imajo prevozne 
zmogljivosti, plin in podatke o višini porabe. Takšen pristop je učinkovit in manj birokratski 
ter spoštuje načelo subsidiarnosti.
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Predlog spremembe 291
Miloslav Ransdorf

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Izpolnjevanje standardov bi morala biti naloga dobaviteljev plina. Ker se bodo zaradi 
dodatnih stroškov za standarde oskrbe verjetno povišali stroški za odjemalce, obdobje iz tega 
standarda ne bi smelo biti daljše, kot je to potrebno, da bi se izognili dvigu cen plina.

Predlog spremembe 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Najdaljše krizno obdobje doslej je trajalo približno dva tedna. Brez tehtne ekonomske ocene 
stroškov in koristi za trg bi v uredbi moralo biti določeno krajše obdobje (30 dni), da bi se 
izognili nesorazmernim stroškom za odjemalce in zaviranju konkurenčnosti plina kot 
nizkoogljičnega goriva. V približno zadnjih 40 letih, odkar je bila zgrajena obsežna 
infrastruktura za prenos zemeljskega plina v Evropo, je edina večja prekinitev v oskrbi trajala 
13 dni.
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Predlog spremembe 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

a) oskrba v primeru izredno nizkih 
povprečnih temperatur v sedemdnevnem 
obdobju, ki se statistično pojavlja vsakih 
dvajset let; in

Or. en

Obrazložitev

Najdaljše krizno obdobje doslej je trajalo približno dva tedna. Brez tehtne ekonomske ocene 
stroškov in koristi za trg bi v uredbi moralo biti določeno krajše obdobje (30 dni), da bi se 
izognili nesorazmernim stroškom za odjemalce in zaviranju konkurenčnosti plina kot 
nizkoogljičnega goriva. V približno zadnjih 40 letih, odkar je bila zgrajena obsežna 
infrastruktura za prenos zemeljskega plina v Evropo, je edina večja prekinitev v oskrbi trajala 
13 dni.

Predlog spremembe 294
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Najdaljše krizno obdobje doslej je trajalo približno dva tedna. Brez tehtne ekonomske ocene
stroškov in koristi za trg bi v uredbi moralo biti določeno krajše obdobje (30 dni), da bi se 
izognili nesorazmernim stroškom za odjemalce in zaviranju konkurenčnosti plina kot 
nizkoogljičnega goriva. V približno zadnjih 40 letih, odkar je bila zgrajena obsežna 
infrastruktura za prenos zemeljskega plina v Evropo, je edina večja prekinitev v oskrbi trajala 
13 dni.
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Predlog spremembe 295
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Najdaljše krizno obdobje doslej je trajalo približno dva tedna. Brez tehtne ekonomske ocene 
stroškov in koristi za trg bi v uredbi moralo biti določeno krajše obdobje (30 dni), da bi se 
izognili nesorazmernim stroškom za odjemalce in zaviranju konkurenčnosti plina kot 
nizkoogljičnega goriva. V približno zadnjih 40 letih, odkar je bila zgrajena obsežna 
infrastruktura za prenos zemeljskega plina v Evropo, je edina večja prekinitev v oskrbi trajala 
13 dni.

Predlog spremembe 296
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. V primeru izrednih razmer iz člena 9(2) 
pristojni organ v sodelovanju s podjetji za 
zemeljski plin sprejme tudi ukrepe za 
prednostno zagotovitev oskrbe s plinom 
zaščitenim odjemalcem za obdobje 
tridesetih dni. Oskrba zaščitenim 
odjemalcem se zagotavlja, dokler je to 
potrebno.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani člen 7(2) od pristojnega organa zahteva zagotovitev oskrbe s plinom zaščitenim 
odjemalcem v primeru 60-dnevnega obdobja izjemno velikega povpraševanja po plinu v 
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najhladnejših vremenskih obdobjih, ki se statistično pojavljajo vsakih 20 let, tudi v primeru 
izrednih razmer. Takšna določba lahko privede do obveznosti, ki jo bodo podjetja zelo težko 
izpolnila ali pa bo njena izpolnitev zelo draga, zlasti če kategorija zaščitenih odjemalcev ne 
bi bila omejena na gospodinjske odjemalce. To bi lahko privedlo do višjih cen plina za končne 
odjemalce.

Predlog spremembe 297
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. V primeru izrednih razmer iz člena 9(2) 
pristojni organ sodeluje s podjetji za 
zemeljski plin in zagotovi prednostno 
oskrbo s plinom zaščitenim odjemalcem. 
Oskrba zaščitenim odjemalcem se 
zagotavlja, dokler je to mogoče.

Or. en

Obrazložitev

Člen 7(2) od pristojnega organa zahteva sprejetje ukrepov za zagotovitev oskrbe s plinom 
zaščitenim odjemalcem v primeru 60-dnevnega obdobja izjemno velikega povpraševanja po 
plinu v najhladnejših vremenskih obdobjih, ki se statistično pojavljajo vsakih 20 let, tudi v 
primeru izrednih razmer. Takšna določba lahko privede do obveznosti, ki jo bodo podjetja 
zelo težko izpolnila ali pa bo njena izpolnitev zelo draga, zlasti če kategorija zaščitenih 
odjemalcev ne bi bila omejena na gospodinjske odjemalce. To bi lahko privedlo do višjih cen 
plina za končne odjemalce.

Predlog spremembe 298
Miloslav Ransdorf

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organ sprejme ukrepe za 
zagotovitev oskrbe s plinom zaščitenim 
odjemalcem za obdobje šestdesetih dni tudi 

2. Pristojni organ od dobaviteljev zahteva, 
da zagotovijo oskrbo s plinom zaščitenim 
odjemalcem za obdobje šestdesetih dni tudi 
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v primeru izrednih razmer, kot določa člen 
9(2). Pristojni organ se trudi zaščitenim 
odjemalcem zagotavljati oskrbo, dokler je 
to potrebno. 

v primeru izrednih razmer, kot določa člen 
9(2). Dobavitelji se v sodelovanju s 
pristojnim organom trudijo zaščitenim 
odjemalcem zagotavljati oskrbo, dokler je 
to mogoče.

Or. en

Obrazložitev

Izpolnjevanje standardov bi morala biti naloga dobaviteljev plina in pristojnih organov.

Predlog spremembe 299
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice ali zadevna podjetja za 
zemeljski plin sprejmejo ukrepe za 
zagotovitev oskrbe s plinom zaščitenim 
odjemalcem za obdobje šestdesetih dni tudi 
v primeru izrednih razmer, kot določa člen 
9(2). Država članica se trudi zaščitenim 
odjemalcem zagotavljati oskrbo, dokler je 
to potrebno.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe opredeljuje večnivojski pristop „od spodaj navzgor“ (1. industrija, 2. 
države članice, 3. regionalno sodelovanje in 4. v skrajnem primeru EU). Pri motnji z oskrbo 
bodo na koncu podjetja za zemeljski plin tista, ki bodo morala ukrepati, saj imajo prevozne 
zmogljivosti, plin in podatke o višini porabe. Takšen pristop je učinkovit in manj birokratski 
ter spoštuje načelo subsidiarnosti.
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Predlog spremembe 300
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obveznosti podjetij za zemeljski plin v 
zvezi z izpolnjevanjem standarda oskrbe, 
kot določata odstavka 1 in 2, so 
nediskriminatorne in ne pomenijo 
prevelikega bremena za nove ponudnike 
na trgu in mala podjetja. 

črtano

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 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 301
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obveznosti podjetij za zemeljski plin v 
zvezi z izpolnjevanjem standarda oskrbe, 
kot določata odstavka 1 in 2, so 
nediskriminatorne in ne pomenijo 
prevelikega bremena za nove ponudnike 
na trgu in mala podjetja. 

črtano

Or. en

Obrazložitev
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Predlog spremembe 302
Aldo Patriciello

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obveznosti podjetij za zemeljski plin v 
zvezi z izpolnjevanjem standarda oskrbe, 
kot določata odstavka 1 in 2, so 
nediskriminatorne in ne pomenijo 
prevelikega bremena za nove ponudnike 
na trgu in mala podjetja. 

črtano

Or. en

Predlog spremembe 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organ podjetjem za zemeljski 
plin omogoči izpolnjevanje teh meril na 
regionalni ravni in ravni Skupnosti ter ne 
zahteva izpolnjevanja teh standardov na 
podlagi infrastrukture, ki se nahaja zgolj 
na njegovem ozemlju.

4. Pristojni organi te kazalce lahko 
izračunajo na regionalni ravni in ravni 
Unije, od njih pa se ne zahteva, da te 
kazalce izračunajo zgolj na njihovem
ozemlju.

Or. en

Predlog spremembe 304
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organ podjetjem za zemeljski 
plin omogoči izpolnjevanje teh meril na 
regionalni ravni in ravni Skupnosti ter ne 

4. Pristojni organi te kazalce lahko 
izračunajo na regionalni ravni in ravni 
Unije, od njih pa se ne zahteva, da te 
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zahteva izpolnjevanja teh standardov na 
podlagi infrastrukture, ki se nahaja zgolj 
na njegovem ozemlju.

kazalce izračunajo zgolj na njihovem
ozemlju.

Or. en

Predlog spremembe 305
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organ podjetjem za zemeljski 
plin omogoči izpolnjevanje teh meril na 
regionalni ravni in ravni Skupnosti ter ne 
zahteva izpolnjevanja teh standardov na 
podlagi infrastrukture, ki se nahaja zgolj 
na njegovem ozemlju.

4. Pristojni organi te kazalce lahko 
izračunajo na regionalni ravni in ravni 
Unije, od njih pa se ne zahteva, da te 
kazalce standardov izračunajo zgolj na 
njihovem ozemlju.

Or. en

Predlog spremembe 306
Aldo Patriciello

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organ podjetjem za zemeljski 
plin omogoči izpolnjevanje teh meril na 
regionalni ravni in ravni Skupnosti ter ne 
zahteva izpolnjevanja teh standardov na 
podlagi infrastrukture, ki se nahaja zgolj 
na njegovem ozemlju.

4. Pristojni organi te kazalce lahko 
izračunajo na regionalni ravni in ravni
Unije, od njih pa se ne zahteva, da te 
kazalce izračunajo zgolj na njihovem
ozemlju.

Or. en
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Predlog spremembe 307
Ioanis Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organ podjetjem za zemeljski 
plin omogoči izpolnjevanje teh meril na 
regionalni ravni in ravni Skupnosti ter ne 
zahteva izpolnjevanja teh standardov na 
podlagi infrastrukture, ki se nahaja zgolj na 
njegovem ozemlju.

4. Pristojni organ podjetjem za zemeljski 
plin omogoči izpolnjevanje teh meril na 
regionalni in nacionalni ravni ter ravni 
Unije ter ne zahteva izpolnjevanja teh 
standardov na podlagi infrastrukture, ki se 
nahaja zgolj na njegovem ozemlju.

Or. en

Predlog spremembe 308
Anni Podimata

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organ podjetjem za zemeljski 
plin omogoči izpolnjevanje teh meril na 
regionalni ravni in ravni Skupnosti ter ne 
zahteva izpolnjevanja teh standardov na 
podlagi infrastrukture, ki se nahaja zgolj na 
njegovem ozemlju.

4. Pristojni organ podjetjem za zemeljski 
plin omogoči izpolnjevanje teh meril na 
nacionalni in regionalni ravni ter ravni 
Skupnosti ter ne zahteva izpolnjevanja teh 
standardov na podlagi infrastrukture, ki se 
nahaja zgolj na njegovem ozemlju.

Or. el

Obrazložitev

Zaradi različnih geopolitičnih značilnosti in diverzifikacije trga s plinom v državah članicah 
pristojni organ oceni in predpiše standarde za zagotavljanje oskrbe, ne samo na regionalni 
ravni in ravni Unije, temveč tudi na nacionalni ravni.
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Predlog spremembe 309
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 310
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Pristojni organ zagotovi, da se pogoji za 
oskrbo zaščitenih odjemalcev določijo brez 
poseganja v normalno delovanje notranjega 
trga s plinom ter po ceni, ki upošteva tržno 
vrednost surovine. Vendar pa lahko države 
članice v kriznih razmerah sprejmejo 
ukrepe za preprečitev prekomernih 
povišanj cen plina za zaščitene odjemalce.

Or. ro

Obrazložitev

V skladu s členom 153(2) Pogodbe ES morajo biti sprejeti ukrepi za zaščito potrošnikov.
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Predlog spremembe 311
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Odjemalci, ki nimajo koristi od 
standarda oskrbe iz tega člena, v okviru 
liberaliziranega trga prejmejo ustrezno 
nadomestilo za izgube, nastale zaradi 
motenj v oskrbi s plinom.

Or. en

Obrazložitev

V okviru te uredbe veliki odjemalci ne spadajo v skupino zaščitenih odjemalcev in so zato 
izpostavljeni večjemu tveganju, da bodo med prvimi, pri katerih bo prekinjena oskrba s 
plinom. Zato je treba zagotoviti, da za izgube v okviru liberaliziranega trga prejmejo ustrezno 
povračilo.

Predlog spremembe 312
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Do [30. septembra 2010, 6 mesecev po 
začetku veljavnosti,] vsak pristojni organ 
opravi celovito oceno tveganj, ki vplivajo 
na zanesljivost oskrbe s plinom v njegovi 
državi članici:

1. Do [30. marca 2011; 12 mesecev po 
začetku veljavnosti,] vsak pristojni organ 
opravi oceno tveganja in učinka, ki bo 
osnova za:

a) z uporabo standardov, navedenih v 
členih 6 in 7;

a) pripravo profila tveganja posamezne 
države članice, ob upoštevanju vseh 
ustreznih nacionalnih in regionalnih 
okoliščin,

b) ob upoštevanju vseh ustreznih 
nacionalnih in regionalnih okoliščin;

b) pripravo preventivnega akcijskega 
načrta posamezne države članice,

c) z izvajanjem različnih scenarijev 
izjemno velikega povpraševanja in motenj 
v oskrbi, kot so na primer odpoved glavne 
infrastrukture za prenos, skladiščnih 

c) pripravo preventivnega načrta ukrepov 
ob izrednih razmerah posamezne države 
članice.
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zmogljivosti ali terminalov z 
utekočinjenim zemeljskim plinom ter 
motnje v oskrbi s strani dobaviteljev iz 
tretjih držav;

d) s prepoznavanjem medsebojnega 
učinkovanja in povezanosti tveganj z 
drugimi državami članicami. 

Ocena tveganja in učinka vključuje 
izvajanje različnih scenarijev izjemno 
velikega povpraševanja in/ali motenj v 
oskrbi, kot so na primer odpoved glavne 
infrastrukture za prenos, skladiščnih 
zmogljivosti ali terminalov z 
utekočinjenim zemeljskim plinom ter 
motnje v oskrbi s strani proizvajalcev iz 
tretjih držav. Upoštevati je treba 
medsebojno učinkovanje in povezanost
tveganj z drugimi državami članicami.
Ocena tveganja in učinka med drugim 
temelji na kazalcih iz členov 6(1) in 7(1) 
te uredbe. Pri oceni tveganja in učinka se 
upoštevata tehnična izvedljivost in 
ekonomska ocena stroškov in koristi za 
trg. To velja predvsem pred vsako 
morebitno razširitvijo obsega zaščitenih 
odjemalcev na nacionalni ravni na 
potrošnike, ki ne spadajo pod 
gospodinjstva.

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.
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Predlog spremembe 313
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Do [30. septembra 2010, 6 mesecev po 
začetku veljavnosti,] vsak pristojni organ 
opravi celovito oceno tveganj, ki vplivajo 
na zanesljivost oskrbe s plinom v njegovi 
državi članici:

1. Do [30. marca 2011; 12 mesecev po 
začetku veljavnosti,] vsak pristojni organ 
opravi oceno tveganja in učinka, ki bo 
osnova za:

a) z uporabo standardov, navedenih v 
členih 6 in 7;

a) pripravo profila tveganja posamezne 
države članice, ob upoštevanju vseh 
ustreznih nacionalnih in regionalnih 
okoliščin;

b) ob upoštevanju vseh ustreznih 
nacionalnih in regionalnih okoliščin;

b) pripravo preventivnega akcijskega 
načrta posamezne države članice;

c) z izvajanjem različnih scenarijev 
izjemno velikega povpraševanja in motenj 
v oskrbi, kot so na primer odpoved glavne 
infrastrukture za prenos, skladiščnih 
zmogljivosti ali terminalov z 
utekočinjenim zemeljskim plinom ter 
motnje v oskrbi s strani dobaviteljev iz 
tretjih držav;

c) pripravo preventivnega načrta ukrepov 
ob izrednih razmerah posamezne države 
članice.

d) s prepoznavanjem medsebojnega 
učinkovanja in povezanosti tveganj z 
drugimi državami članicami. 

Ocena tveganja in učinka vključuje 
izvajanje različnih scenarijev izjemno 
velikega povpraševanja in/ali motenj v 
oskrbi, kot so na primer odpoved glavne 
infrastrukture za prenos, skladiščnih 
zmogljivosti ali terminalov z 
utekočinjenim zemeljskim plinom ter 
motnje v oskrbi s strani proizvajalcev iz 
tretjih držav. Upoštevati je treba 
medsebojno učinkovanje in povezanost
tveganj z drugimi državami članicami.

Ocena tveganja in učinka med drugim 
temelji na kazalcih iz členov 6(1) in 7(1) 
te uredbe. Pri oceni tveganja in učinka se 
upoštevata tehnična izvedljivost in 
ekonomska ocena stroškov in koristi za 
trg. To velja predvsem pred vsako 
morebitno razširitvijo obsega zaščitenih 
odjemalcev na nacionalni ravni na 
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potrošnike, ki ne spadajo pod 
gospodinjstva.

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 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.

Predlog spremembe 314
Aldo Patriciello

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Do [30. septembra 2010, 6 mesecev po 
začetku veljavnosti,] vsak pristojni organ 
opravi celovito oceno tveganj, ki vplivajo 
na zanesljivost oskrbe s plinom v njegovi 
državi članici:

1. Do [30. marca 2011; 12 mesecev po 
začetku veljavnosti,] vsak pristojni organ 
opravi oceno tveganja in učinka, ki bo 
osnova za:

a) z uporabo standardov, navedenih v 
členih 6 in 7;

a) pripravo profila tveganja posamezne 
države članice, ob upoštevanju vseh 
ustreznih nacionalnih in regionalnih 
okoliščin,

b) ob upoštevanju vseh ustreznih 
nacionalnih in regionalnih okoliščin;

b) pripravo preventivnega akcijskega 
načrta posamezne države članice,

c) z izvajanjem različnih scenarijev 
izjemno velikega povpraševanja in motenj 
v oskrbi, kot so na primer odpoved glavne 
infrastrukture za prenos, skladiščnih 
zmogljivosti ali terminalov z
utekočinjenim zemeljskim plinom ter 
motnje v oskrbi s strani dobaviteljev iz 
tretjih držav;

c) pripravo preventivnega načrta ukrepov 
ob izrednih razmerah posamezne države 
članice.

d) s prepoznavanjem medsebojnega 
učinkovanja in povezanosti tveganj z 
drugimi državami članicami. 

Ocena tveganja in učinka vključuje 
izvajanje različnih scenarijev izjemno 
velikega povpraševanja in/ali motenj v 
oskrbi, kot so na primer odpoved glavne 
infrastrukture za prenos, skladiščnih 
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zmogljivosti ali terminalov z 
utekočinjenim zemeljskim plinom ter 
motnje v oskrbi s strani proizvajalcev iz 
tretjih držav. Upoštevati je treba 
medsebojno učinkovanje in povezanost
tveganj z drugimi državami članicami.

Ocena tveganja in učinka med drugim 
temelji na kazalcih iz členov 6(1) in 7(1) 
te uredbe. Pri oceni tveganja in učinka se 
upoštevata tehnična izvedljivost in 
ekonomska ocena stroškov in koristi za 
trg. To velja predvsem pred vsako 
morebitno razširitvijo obsega zaščitenih 
odjemalcev na nacionalni ravni na 
potrošnike, ki ne spadajo pod 
gospodinjstva.

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 315
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Do [30. septembra 2010, 6 mesecev po 
začetku veljavnosti,] vsak pristojni organ 
opravi celovito oceno tveganj, ki vplivajo 
na zanesljivost oskrbe s plinom v njegovi 
državi članici:

1. Do [30. marca 2011; 12 mesecev po 
začetku veljavnosti,] vsak pristojni organ 
opravi oceno tveganja in učinka, ki bo 
osnova za:

a) z uporabo standardov, navedenih v 
členih 6 in 7;

a) pripravo profila tveganja posamezne 
države članice, ob upoštevanju vseh 
ustreznih nacionalnih in regionalnih 



AM\801978SL.doc 73/87 PE438.231v01-00

SL

okoliščin,
b) ob upoštevanju vseh ustreznih 
nacionalnih in regionalnih okoliščin;

b) pripravo preventivnega akcijskega 
načrta posamezne države članice,

c) z izvajanjem različnih scenarijev 
izjemno velikega povpraševanja in motenj 
v oskrbi, kot so na primer odpoved glavne 
infrastrukture za prenos, skladiščnih 
zmogljivosti ali terminalov z 
utekočinjenim zemeljskim plinom ter 
motnje v oskrbi s strani dobaviteljev iz 
tretjih držav;

c) pripravo preventivnega načrta ukrepov 
ob izrednih razmerah posamezne države 
članice. 

d) s prepoznavanjem medsebojnega 
učinkovanja in povezanosti tveganj z 
drugimi državami članicami. 

Ocena tveganja in učinka vključuje 
izvajanje različnih scenarijev izjemno 
velikega povpraševanja in/ali motenj v 
oskrbi, kot so na primer odpoved glavne 
infrastrukture za prenos, skladiščnih 
zmogljivosti ali terminalov z 
utekočinjenim zemeljskim plinom ter 
motnje v oskrbi s strani proizvajalcev iz 
tretjih držav. Upoštevati je treba 
medsebojno učinkovanje in povezanost
tveganj z drugimi državami članicami.

Ocena tveganja in učinka med drugim 
temelji na kazalcih iz členov 6(1) in 7(1) 
te uredbe. Pri oceni tveganja in učinka se 
upoštevata tehnična izvedljivost in 
ekonomska ocena stroškov in koristi za 
trg. To velja predvsem pred vsako 
morebitno razširitvijo obsega zaščitenih 
odjemalcev na nacionalni ravni na 
potrošnike, ki ne spadajo pod 
gospodinjstva.

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 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 316
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Do [30. septembra 2010, 6 mesecev po 
začetku veljavnosti,] vsak pristojni organ 
opravi celovito oceno tveganj, ki vplivajo 
na zanesljivost oskrbe s plinom v njegovi
državi članici:

1. Do [30. septembra 2010, 12 mesecev po 
začetku veljavnosti,] Komisija in vsak 
pristojni organ opravi celovito oceno 
tveganj, ki vplivajo na zanesljivost oskrbe s 
plinom v EU in državi članici organa: 

a) z uporabo standardov, navedenih v 
členih 6 in 7; 

a) z uporabo kazalca iz členov 6 in 7;

b) ob upoštevanju vseh ustreznih 
nacionalnih in regionalnih okoliščin;

b) ob upoštevanju vseh ustreznih 
nacionalnih in regionalnih okoliščin;

c) z izvajanjem različnih scenarijev 
izjemno velikega povpraševanja in motenj 
v oskrbi, kot so na primer odpoved glavne 
infrastrukture za prenos, skladiščnih 
zmogljivosti ali terminalov z 
utekočinjenim zemeljskim plinom ter 
motnje v oskrbi s strani dobaviteljev iz 
tretjih držav;

c) z izvajanjem različnih scenarijev 
izjemno velikega povpraševanja in motenj 
v oskrbi, kot so na primer odpoved glavne 
infrastrukture za prenos, skladiščnih 
zmogljivosti ali terminalov z 
utekočinjenim zemeljskim plinom ter 
motnje v oskrbi s strani dobaviteljev iz 
tretjih držav;

d) s prepoznavanjem medsebojnega 
učinkovanja in povezanosti tveganj z 
drugimi državami članicami. 

d) s prepoznavanjem medsebojnega 
učinkovanja in povezanosti tveganj z 
drugimi državami članicami.

Or. en

Obrazložitev

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. 
Podobne načrte je mogoče pripraviti tudi na regionalni ravni.
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Predlog spremembe 317
Miloslav Ransdorf

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Do [30. septembra 2010, 6 mesecev po 
začetku veljavnosti,] vsak pristojni organ 
opravi celovito oceno tveganj, ki vplivajo 
na zanesljivost oskrbe s plinom v njegovi 
državi članici:

1. Do [30. septembra 2010, 6 mesecev po 
začetku veljavnosti,] vsak pristojni organ 
opravi celovito oceno tveganj, ki vplivajo 
na zanesljivost oskrbe s plinom v njegovi 
državi članici, in učinkov predlaganih 
ukrepov, tako da izvede oceno tveganja in 
učinka:

a) z uporabo standardov, navedenih v 
členih 6 in 7; 

a) z uporabo standardov, navedenih v 
členih 6 in 7;

b) ob upoštevanju vseh ustreznih 
nacionalnih in regionalnih okoliščin;

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

c) z izvajanjem različnih scenarijev 
izjemno velikega povpraševanja in motenj 
v oskrbi, kot so na primer odpoved glavne 
infrastrukture za prenos, skladiščnih 
zmogljivosti ali terminalov z 
utekočinjenim zemeljskim plinom ter 
motnje v oskrbi s strani dobaviteljev iz 
tretjih držav;

c) z izvajanjem različnih scenarijev 
izjemno velikega povpraševanja in motenj 
v oskrbi, kot so na primer odpoved glavne 
infrastrukture za prenos, skladiščnih 
zmogljivosti ali terminalov z 
utekočinjenim zemeljskim plinom ter 
motnje v oskrbi s strani dobaviteljev iz 
tretjih držav;

d) s prepoznavanjem medsebojnega 
učinkovanja in povezanosti tveganj z 
drugimi državami članicami.

d) s prepoznavanjem medsebojnega 
učinkovanja in povezanosti tveganj z 
drugimi državami članicami,
da) ob upoštevanju tehnične izvedljivosti 
in ekonomske ocene vseh stroškov in 
koristi predlaganih ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Predlog uredbe bi lahko z uvedbo strogih zahtev glede infrastrukture za države članice 
privedel do velikih potreb po naložbah v nove zmogljivosti in dvosmerni tok, kar bi povzročilo 
znatne stroške in vplivalo na cene plina za končne odjemalce. Predlagane ukrepe je treba 
natančno preučiti, da bi se izognili neizkoriščenosti novih zmogljivosti, saj bi to privedlo do 
nepovratnih stroškov in dviga cen za končne odjemalce.
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Predlog spremembe 318
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ob upoštevanju vseh ustreznih 
nacionalnih in regionalnih okoliščin; 

(b) ob upoštevanju vseh ustreznih 
nacionalnih in regionalnih okoliščin, med 
drugim uporabe plina za daljinsko 
ogrevanje domov in proizvodnjo elektrike 
ter dejavnosti industrijskih sektorjev, ki 
jih lahko nihanje v oskrbi še posebej
prizadene;

Or. hu

Obrazložitev

Pri oceni tveganja je treba upoštevati vse industrijske sektorje, ki jih prekinitve oskrbe s 
plinom ali nihanja v oskrbi še posebej prizadenejo. Ocena mora upoštevati tudi pomembno 
vlogo, ki jo oskrba s plinom igra pri daljinskem ogrevanju in proizvodnji elektrike.

Predlog spremembe 319
Claude Turmes

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) ob upoštevanju vseh ustreznih 
nacionalnih in regionalnih okoliščin; 

b) ob upoštevanju vseh ustreznih 
nacionalnih in regionalnih okoliščin, 
vključno z zanesljivo oskrbo z elektriko in 
daljinskega ogrevanja zaščitenim 
odjemalcem;

Or. en
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Predlog spremembe 320
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) ob upoštevanju vseh ustreznih 
nacionalnih in regionalnih okoliščin; 

b) ob upoštevanju vseh ustreznih 
nacionalnih in regionalnih okoliščin, 
vključno z uporabo plina pri oskrbi 
zaščitenih odjemalcev z elektriko in 
daljinskim ogrevanjem;

Or. en

Obrazložitev

Ker se v številnih državah članicah plin uporablja kot gorivo za pridobivanje elektrike in 
toplote, je treba v oceni tveganja obravnavati tudi oskrbo zaščitenih odjemalcev z elektriko in 
daljinskim ogrevanjem.

Predlog spremembe 321
Hannes Swoboda

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) ob upoštevanju vseh ustreznih 
nacionalnih in regionalnih okoliščin; 

b) ob upoštevanju vseh ustreznih 
nacionalnih in regionalnih okoliščin, 
vključno z uporabo plina pri oskrbi 
zaščitenih odjemalcev z elektriko in 
daljinskim ogrevanjem;

Or. en
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Predlog spremembe 322
Arturs Krišjānis Kariņš

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) ob upoštevanju vseh ustreznih 
nacionalnih in regionalnih okoliščin; 

b) ob upoštevanju vseh ustreznih 
nacionalnih in regionalnih okoliščin, kot so 
energetska mešanica, vzorci porabe, 
povezovanje z notranjim trgom in 
varnostna vprašanja;

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, katere okoliščine se morajo upoštevati.

Predlog spremembe 323
Konrad Szymański

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

da) s prepoznavanjem pomembnih 
nacionalnih, regionalnih in mednarodnih 
dogodkov.

Or. en

Predlog spremembe 324
Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V oceni tveganja država članica na 
osnovi tehnične in ekonomske analize 
lahko določi obveznosti oskrbe 
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odjemalcev, ki so vključeni v 
distribucijsko omrežje za plin, a niso 
zaščiteni odjemalci, kot so šole in 
bolnišnice, pod pogojem, da te obveznosti 
ne vplivajo na njihovo zmogljivost za 
oskrbo zaščitenih odjemalcev v primeru 
krize iz člena 7. 
V primeru izrednih razmer na ravni Unije 
ali regionalni ravni so za oskrbo s plinom 
teh dodatnih odjemalcev edino odgovorne 
države članice.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe se navezuje na predloge sprememb k členu 2 in členu 8. Pojem zaščitenih 
odjemalcev se neposredno navezuje na obveznosti vseh držav članic iz solidarnosti. Če ima 
posamezna država članica zadostno zmogljivost za dodatne ukrepe za druge odjemalce, je 
prav, da je to dovoljeno (gl. predloge sprememb k členu 2 in členu 5), a pod pogojem, da se te 
dodatne obveznosti upoštevajo v oceni tveganja in da zanje odgovarja zgolj sama.

Predlog spremembe 325
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Po priporočilu Komisije iz člena 4(3) 
ali v primeru iz člena 4(4) se lahko 
obveznosti iz tega člena izpolnijo na 
regionalni ravni.

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.
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Predlog spremembe 326
Aldo Patriciello

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Po priporočilu Komisije iz člena 4(3) 
ali v primeru iz člena 4(4) se lahko 
obveznosti iz tega člena izpolnijo na 
regionalni ravni.

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 327
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Po priporočilu Komisije iz člena 4(3) 
ali v primeru iz člena 4(4) se lahko 
obveznosti iz tega člena izpolnijo na 
regionalni ravni.

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 nacionalne okoliščine in posebnosti. Rezultati se 
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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 328
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Po priporočilu Komisije iz člena 4(3) 
ali v primeru iz člena 4(4) se lahko 
obveznosti iz tega člena izpolnijo na 
regionalni ravni.

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 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 329
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podjetja za zemeljski plin, ustrezna 
združenja, ki predstavljajo interese 
gospodinjstev in industrijskih odjemalcev, 
ter regulativni organ, če slednji ni pristojni 
organ, medsebojno sodelujejo in 
zagotovijo vse potrebne podatke za oceno 
tveganja. 

2. Podjetja za zemeljski plin, ustrezna 
združenja, ki predstavljajo interese 
gospodinjstev in industrijskih odjemalcev, 
vključno z ustreznimi proizvajalci 
energije, države članice ter regulativni 
organ, če slednji ni pristojni organ, 
sodelujejo s pristojnim organom in 
zagotovijo vse potrebne podatke za oceno 
tveganja in učinka. Pri zagotavljanju 
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podatkov se upoštevajo zahteve po 
zaupnosti poslovno občutljivih podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Namesto določanja obveznih standardov EU bi se morala prihodnja uredba osredotočiti na 
zahtevo, da države članice izvedejo natančno oceno tveganja in učinka ter svoj položaj 
analizirajo po tehtni skupni metodologiji.

Predlog spremembe 330
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podjetja za zemeljski plin, ustrezna 
združenja, ki predstavljajo interese 
gospodinjstev in industrijskih odjemalcev, 
ter regulativni organ, če slednji ni pristojni 
organ, medsebojno sodelujejo in zagotovijo 
vse potrebne podatke za oceno tveganja. 

2. Podjetja za zemeljski plin, ustrezna 
združenja, ki predstavljajo interese 
gospodinjstev in industrijskih odjemalcev, 
ter regulativni organ, če slednji ni pristojni 
organ, medsebojno sodelujejo in zagotovijo 
vse potrebne podatke za oceno tveganja in 
učinka, vključno z geopolitičnimi tveganji.

Or. en

Predlog spremembe 331
Aldo Patriciello

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podjetja za zemeljski plin, ustrezna 
združenja, ki predstavljajo interese 
gospodinjstev in industrijskih odjemalcev, 
ter regulativni organ, če slednji ni pristojni 
organ, medsebojno sodelujejo in zagotovijo 
vse potrebne podatke za oceno tveganja. 

2. Podjetja za zemeljski plin, elektrarne na 
plin, ustrezna združenja, ki predstavljajo 
interese gospodinjstev in industrijskih 
odjemalcev, ter regulativni organ, če 
slednji ni pristojni organ, medsebojno 
sodelujejo in zagotovijo vse potrebne 
podatke za oceno tveganja in učinka.
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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 332
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podjetja za zemeljski plin, ustrezna 
združenja, ki predstavljajo interese 
gospodinjstev in industrijskih odjemalcev, 
ter regulativni organ, če slednji ni pristojni 
organ, medsebojno sodelujejo in zagotovijo 
vse potrebne podatke za oceno tveganja. 

2. Podjetja za zemeljski plin, elektrarne na 
plin, ustrezna združenja, ki predstavljajo 
interese gospodinjstev in industrijskih 
odjemalcev, ter regulativni organ, če 
slednji ni pristojni organ, medsebojno 
sodelujejo in zagotovijo vse potrebne 
podatke za oceno tveganja in učinka.

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.
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Predlog spremembe 333
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podjetja za zemeljski plin, ustrezna 
združenja, ki predstavljajo interese 
gospodinjstev in industrijskih odjemalcev, 
ter regulativni organ, če slednji ni pristojni 
organ, medsebojno sodelujejo in zagotovijo 
vse potrebne podatke za oceno tveganja.

2. Podjetja za zemeljski plin, ustrezna 
združenja, ki predstavljajo interese 
gospodinjstev in industrijskih odjemalcev, 
ter regulativni organ, če slednji ni pristojni 
organ, medsebojno sodelujejo in zagotovijo 
vse potrebne podatke za oceno tveganja in 
učinka.

Or. en

Predlog spremembe 334
Patrizia Toia, Ani Podemata (Anni Podimata)

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2. Podjetja za zemeljski plin, ustrezna 
združenja, ki predstavljajo interese 
gospodinjstev in industrijskih odjemalcev, 
ter regulativni organ, če slednji ni pristojni 
organ, medsebojno sodelujejo in zagotovijo 
vse potrebne podatke za oceno tveganja. 

2. Podjetja za zemeljski plin, ustrezna 
združenja, ki predstavljajo interese 
gospodinjstev in industrijskih odjemalcev, 
ter regulativni organ, če slednji ni pristojni 
organ, medsebojno sodelujejo in zagotovijo 
vse potrebne podatke za oceno tveganja in 
učinka.

Or. en

Obrazložitev

Namesto določanja obveznih standardov EU bi se morala prihodnja uredba osredotočiti na 
zahtevo, da države članice izvedejo natančno oceno tveganja in učinka ter svoj položaj 
analizirajo po tehtni skupni metodologiji.
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Predlog spremembe 335
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ocena tveganja se ponovi vsaki dve leti 
pred 30. septembrom ustreznega leta.

3. Ocena tveganja in učinka se ponovi 
vsaki dve leti pred 30. septembrom 
ustreznega leta.

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 336
Patrizia Toia, Ani Podemata (Anni Podimata)

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ocena tveganja se ponovi vsaki dve leti 
pred 30. septembrom ustreznega leta.

3. Ocena tveganja in učinka se ponovi 
vsaki dve leti pred 30. septembrom 
ustreznega leta.

Or. en

Obrazložitev

Namesto določanja obveznih standardov EU bi se morala prihodnja uredba osredotočiti na 
zahtevo, da države članice izvedejo natančno oceno tveganja in učinka ter svoj položaj 
analizirajo po tehtni skupni metodologiji.
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Predlog spremembe 337
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ocena tveganja se ponovi vsaki dve leti 
pred 30. septembrom ustreznega leta.

3. Ocena tveganja in učinka se ponovi 
vsaki dve leti pred 30. septembrom 
ustreznega leta.

Or. en

Obrazložitev

Namesto določanja obveznih standardov EU bi se morala prihodnja uredba osredotočiti na 
zahtevo, da države članice izvedejo natančno oceno tveganja in učinka ter svoj položaj 
analizirajo po tehtni skupni metodologiji.

Predlog spremembe 338
Aldo Patriciello

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ocena tveganja se ponovi vsaki dve leti 
pred 30. septembrom ustreznega leta.

3. Ocena tveganja in učinka se ponovi 
vsaki dve leti pred 30. septembrom 
ustreznega leta.

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.
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Predlog spremembe 339
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ocena tveganja se ponovi vsaki dve leti 
pred 30. septembrom ustreznega leta.

3. Ocena tveganja in učinka se ponovi 
vsaki dve leti pred 30. septembrom 
ustreznega leta.

Or. en

Obrazložitev

Namesto določanja obveznih standardov EU bi se morala prihodnja uredba osredotočiti na 
zahtevo, da države članice izvedejo natančno oceno tveganja in učinka ter svoj položaj 
analizirajo po tehtni skupni metodologiji.

Predlog spremembe 340
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ocena tveganja se ponovi vsaki dve leti 
pred 30. septembrom ustreznega leta.

3. Ocena tveganja in učinka se ponovi 
vsaki dve leti pred 30. septembrom 
ustreznega leta.

Or. en

Obrazložitev

Namesto določanja obveznih standardov EU bi se morala prihodnja uredba osredotočiti na 
zahtevo, da države članice izvedejo natančno oceno tveganja in učinka ter svoj položaj 
analizirajo po tehtni skupni metodologiji.


