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Predlog spremembe 341
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Načrt ukrepov ob izrednih razmerah: 1. Nacionalni načrt ukrepov ob izrednih 
razmerah in načrt ukrepov ob izrednih 
razmerah Skupnosti:

Or. en

Predlog spremembe 342
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) določa vlogo in odgovornost podjetij za 
zemeljski plin in industrijskih odjemalcev, 
njihovo sporazumevanje s pristojnim 
organom ter, kjer je to ustrezno, z 
regulativnim organom; 

(2) ob upoštevanju različne stopnje 
prizadetosti v primeru prekinitev plina ter 
po opravljeni pregledni analizi stroškov in 
koristi določa vlogo in odgovornost 
podjetij za zemeljski plin in industrijskih 
odjemalcev, njihovo sporazumevanje s 
pristojnim organom ter, kjer je to ustrezno, 
z regulativnim organom.

Or. de

Obrazložitev

Nekateri industrijski veleodjemalci so še posebno odvisni od neprekinjene oskrbe z zemeljskim 
plinom. Ker hitra menjava goriva s pomočjo bivalentnih kurilnih naprav na številnih 
področjih pridobivanja surovin (na primer stekla, osnovnih kemikalij) ni mogoča, se ti 
uporabniki na prekinitve dobave lahko odzivajo zgolj omejeno, če sploh, in deloma ob visokih 
stroških. Te interese nekaterih industrijskih odjemalcev je zato treba upoštevati pri 
oblikovanju ukrepov na strani povpraševanja.
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Predlog spremembe 343
Gaston Franco

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) določa vlogo in odgovornost podjetij za 
zemeljski plin in industrijskih odjemalcev, 
njihovo sporazumevanje s pristojnim 
organom ter, kjer je to ustrezno, z 
regulativnim organom; 

(2) določa vlogo in odgovornost vseh 
udeležencev na trgu, njihovo 
sporazumevanje s pristojnim organom ter, 
kjer je to ustrezno, z regulativnim 
organom; 

Or. en

Predlog spremembe 344
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) določa vlogo in odgovornost podjetij za 
zemeljski plin in industrijskih odjemalcev, 
njihovo sporazumevanje s pristojnim 
organom ter, kjer je to ustrezno, z 
regulativnim organom;

(2) določa vlogo in odgovornost vseh 
udeležencev na trgu, njihovo 
sporazumevanje s pristojnim organom ter, 
kjer je to ustrezno, z regulativnim 
organom;

Or. en

Obrazložitev

Tristopenjski pristop, opredeljen v direktivi iz leta 2004 za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe 
(I: podjetja, II: države članice, III: Komisija), ni več jasno izražen, zato ga je treba obnoviti. 
V fazi izrednih razmer, ko tržni mehanizmi sami ne zadostujejo za obvladovanje krize, morajo 
biti udeležene tudi države članice. Tržni in netržni mehanizmi lahko delujejo drug ob drugem. 
Stroške netržnih ukrepov je treba zanesljivo izračunati, opisati pa je treba tudi mehanizme, ki 
se uporabljajo pri posvetovanju z zadevnimi tretjimi državami.
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Predlog spremembe 345
Takis Hadjigeorgiou

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) določa vlogo in odgovornosti 
pristojnega organa;

(3) predlaga opredelitev vloge in 
odgovornosti pristojnega organa. Vendar 
bodo države članice še naprej nadzorovale 
zanesljivost oskrbe in imele pravico izbrati 
ureditev in instrumente, da jo bodo 
zagotovile;

Or. en

Predlog spremembe 346
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) določa vlogo in odgovornosti 
pristojnega organa;

(3) določa vlogo in odgovornosti 
pristojnega organa in drugih organov, ki 
so jim bile dodeljene naloge v skladu s 
točko 2 člena 2(2);

Or. en

Predlog spremembe 347
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) podrobno določa postopke, ki jih je 
treba izpeljati pri posamezni stopnji krize, 
vključno z ustreznimi shemami izmenjave 
informacij;

(4) v skladu z drugimi nacionalnimi načrti 
podrobno določa postopke, ki jih je treba 
izpeljati pri posamezni stopnji krize, 
vključno z ustreznimi shemami izmenjave 
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informacij;

Or. en

Predlog spremembe 348
Takis Hadjigeorgiou

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) določa kriznega upravitelja ali skupino 
in njuno vlogo; 

črtano

Or. en

Predlog spremembe 349
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točke 6-10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) ugotavlja pričakovani prispevek tržnih 
ukrepov iz Priloge II za obvladovanje 
razmer na stopnji pripravljenosti in 
ublažitev razmer na stopnji izrednih 
razmer;

(6) ugotavlja pričakovani prispevek tržnih 
ukrepov iz Priloge II za obvladovanje 
razmer na stopnji pripravljenosti in 
ublažitev razmer na stopnji izrednih 
razmer, kolikor je le mogoče in za kar 
najdlje;

(7) ugotavlja pričakovani prispevek 
netržnih ukrepov iz Priloge III, ki so 
predvideni za stopnjo izrednih razmer 
oziroma jih je treba na tej stopnji izvesti, in 
ocenjuje, v kolikšni meri je treba za 
obvladovanje krize uporabiti netržne 
ukrepe, ocenjuje njihove učinke in določa 
postopke za njihovo izvajanje;

(7) na podlagi pregledne analize stroškov 
in koristi ugotavlja pričakovani prispevek 
in relativno vrednost netržnih ukrepov iz 
Priloge III, ki so predvideni za stopnjo 
izrednih razmer oziroma jih je treba na tej 
stopnji izvesti, in ocenjuje, v kolikšni meri 
je treba za obvladovanje krize uporabiti 
netržne ukrepe, ocenjuje njihove učinke in 
določa postopke za njihovo izvajanje, pri 
tem pa se netržni ukrepi za zagotovitev 
zanesljivosti oskrbe uporabljajo samo kot 
izhod v sili;

(8) opisuje mehanizme za sodelovanje z (8) opisuje mehanizme in vloge 
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drugimi državami članicami na vsaki 
stopnji krize;

udeležencev na trgu v zvezi s 
sodelovanjem z drugimi državami 
članicami na vsaki stopnji krize;
(8a) opisuje mehanizme za začetek 
posvetovanja z zadevnimi tretjimi 
državami;

(9) podrobno določa obveznosti poročanja 
za podjetja za zemeljski plin na stopnji 
pripravljenosti in stopnji izrednih razmer;

(9) podrobno določa obveznosti poročanja 
za podjetja za zemeljski plin na stopnji 
pripravljenosti in stopnji izrednih razmer;

(10) vsebuje seznam predhodno določenih 
ukrepov za zagotovitev plina v primeru 
izrednih razmer, vključno z mehanizmi 
kompenzacij in trgovskimi sporazumi med 
strankami, udeleženimi v takšnih ukrepih.
Takšni ukrepi lahko obsegajo čezmejne 
sporazume med državami članicami in/ali 
podjetja za zemeljski plin.

(10) pripravi seznam predhodno določenih 
ukrepov, opredeljenih v tesnem 
sodelovanju z udeleženci na trgu, za 
zagotovitev plina v primeru izrednih 
razmer.

Or. en

Obrazložitev

Tristopenjski pristop, opredeljen v direktivi iz leta 2004 za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe 
(I:  podjetja; II: države članice; III: Komisija), ni več jasno izražen, zato ga je treba obnoviti. 
V fazi izrednih razmer, ko tržni mehanizmi sami ne zadostujejo za obvladovanje krize, morajo 
biti udeležene tudi države članice. Tržni in netržni mehanizmi lahko delujejo drug ob drugem. 
Stroške netržnih ukrepov je treba zanesljivo izračunati, opisati pa je treba tudi mehanizme, ki 
se uporabljajo pri posvetovanju z zadevnimi tretjimi državami.

Predlog spremembe 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) opisuje mehanizme za začetek 
posvetovanja z zadevnimi tretjimi 
državami;

Or. en
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Predlog spremembe 351
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Glavne tri stopnje krize so naslednje: 2. Glavne tri stopnje krize so naslednje:
(1) stopnja zgodnjega opozarjanja (zgodnje 
opozarjanje): kadar so na voljo konkretni, 
resni in zanesljivi podatki, po možnosti s 
strani mehanizma za zgodnje opozarjanje, 
da lahko pride do poslabšanja pogojev 
oskrbe;

(1) stopnja zgodnjega opozarjanja (zgodnje 
opozarjanje): konkretni, resni in zanesljivi 
podatki, ki kažejo, da se pogoji oskrbe 
lahko v kratkem poslabšajo. Od trga se 
pričakuje, da bo težavo rešil brez 
posredovanja pristojnega organa;

(2) stopnja pripravljenosti (pripravljenost): 
kadar pride do motenj v oskrbi ali do
izjemno visokega povpraševanja, vendar 
trg še lahko razreši položaj brez 
posredovanja pristojnega organa;

(2) stopnja pripravljenosti (pripravljenost): 
motnje v oskrbi ali izjemno visoko 
povpraševanje, njihov obseg pa ne zahteva 
razglasitve izrednih razmer iz točke (3).
Od trga se pričakuje, da bo težavo rešil
brez posredovanja pristojnega organa;

(3) stopnja izrednih razmer (izredne 
razmere): kadar pride do izjemno visokega 
povpraševanja ali do motenj v oskrbi prek 
ali iz največje infrastrukture ali vira, 
obenem pa obstaja resno tveganje, da 
standarda oskrbe zaščitenih odjemalcev ni 
več mogoče izpolnjevati zgolj s tržnimi 
mehanizmi.

(3) stopnja izrednih razmer (izredne 
razmere): motnje v oskrbi ali izjemno 
visoko povpraševanje in dokazi, da tržni 
mehanizmi sami ne morejo več zagotoviti 
oskrbe zaščitenim odjemalcem. Pristojni 
organ mora posredovati v okviru načrta 
za izredne razmere. Tržni in netržni 
mehanizmi lahko na tej stopnji delujejo 
drug ob drugem.

Or. en

Obrazložitev

Vsako stopnjo je treba podrobno pojasniti in jih med seboj jasno ločiti, da v primeru izrednih 
razmer ne bi bilo zmede, ter ponovno vzpostaviti tristopenjski pristop iz direktive iz leta 2004 
(I:  podjetja; II: države članice; III: Komisija). Na prvih dveh stopnjah krize se pričakuje, da 
bo trg sam rešil težavo, v resnično izrednih razmerah, ko zgolj tržni mehanizmi ne zadoščajo, 
da bi se spopadli s krizo, pa bi morale biti vključene države članice. Tržni in netržni 
mehanizmi lahko delujejo drug ob drugem.
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Predlog spremembe 352
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Glavne tri stopnje krize so naslednje: 2. Glavne tri stopnje krize so naslednje:
(1) stopnja zgodnjega opozarjanja (zgodnje 
opozarjanje): kadar so na voljo konkretni, 
resni in zanesljivi podatki, po možnosti s 
strani mehanizma za zgodnje opozarjanje, 
da lahko pride do poslabšanja pogojev 
oskrbe;

(1) stopnja zgodnjega opozarjanja (zgodnje 
opozarjanje): konkretni, resni in zanesljivi 
podatki, ki kažejo, da se pogoji oskrbe 
lahko v kratkem poslabšajo. Od trga se 
pričakuje, da bo težavo rešil brez 
posredovanja pristojnega organa;

(2) stopnja pripravljenosti (pripravljenost): 
kadar pride do motenj v oskrbi ali do 
izjemno visokega povpraševanja, vendar 
trg še lahko razreši položaj brez 
posredovanja pristojnega organa;

(2) stopnja pripravljenosti (pripravljenost): 
motnje v oskrbi ali izjemno visoko 
povpraševanje, njihov obseg pa ne 
zagotavlja razglasitve izrednih razmer iz 
točke (3). Od trga se pričakuje, da bo 
težavo rešil brez posredovanja pristojnega 
organa;

(3) stopnja izrednih razmer (izredne 
razmere): kadar pride do izjemno visokega 
povpraševanja ali do motenj v oskrbi prek 
ali iz največje infrastrukture ali vira, 
obenem pa obstaja resno tveganje, da 
standarda oskrbe zaščitenih odjemalcev ni 
več mogoče izpolnjevati zgolj s tržnimi 
mehanizmi.

(3) stopnja izrednih razmer (izredne 
razmere):
motnje v oskrbi ali izjemno visoko 
povpraševanje in dokazi, da tržni 
mehanizmi sami ne morejo več zagotoviti 
oskrbe zaščitenim odjemalcem. Pristojni 
organ mora posredovati v okviru načrta 
za izredne razmere. Tržni in netržni 
mehanizmi lahko na tej stopnji delujejo 
drug ob drugem.

Or. en

Obrazložitev

Vsako stopnjo je treba podrobno pojasniti in jih med seboj jasno ločiti, da v primeru izrednih 
razmer ne bi bilo zmede, ter ponovno vzpostaviti tristopenjski pristop iz direktive iz leta 2004 
(I:  podjetja; II: države članice; III: Komisija). Na prvih dveh stopnjah krize se pričakuje, da 
bo trg sam rešil težavo, v resnično izrednih razmerah, ko zgolj tržni mehanizmi ne zadoščajo, 
da bi se spopadli s krizo, pa bi morale biti vključene države članice. Tržni in netržni 
mehanizmi lahko delujejo drug ob drugem.
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Predlog spremembe 353
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Glavne tri stopnje krize so naslednje: 2. Glavni dve stopnji krize sta:

(1) stopnja zgodnjega opozarjanja 
(zgodnje opozarjanje): kadar so na voljo 
konkretni, resni in zanesljivi podatki, po 
možnosti s strani mehanizma za zgodnje 
opozarjanje, da lahko pride do 
poslabšanja pogojev oskrbe;
(2) stopnja pripravljenosti (pripravljenost): 
kadar pride do motenj v oskrbi ali do 
izjemno visokega povpraševanja, vendar 
trg še lahko razreši položaj brez 
posredovanja pristojnega organa;

(1) stopnja pripravljenosti (pripravljenost): 
kadar pride do motenj v oskrbi, vendar trg 
še lahko razreši položaj brez posredovanja 
pristojnega organa;

(3) stopnja izrednih razmer (izredne 
razmere): kadar pride do izjemno visokega 
povpraševanja ali do motenj v oskrbi prek 
ali iz največje infrastrukture ali vira, 
obenem pa obstaja resno tveganje, da 
standarda oskrbe zaščitenih odjemalcev ni 
več mogoče izpolnjevati zgolj s tržnimi 
mehanizmi. 

(2) stopnja izrednih razmer (izredne 
razmere): kadar pride do motenj v oskrbi 
prek največje infrastrukture, obenem pa 
obstaja resno tveganje, da standarda oskrbe 
zaščitenih odjemalcev ni več mogoče 
izpolnjevati zgolj s tržnimi mehanizmi

Or. de

Obrazložitev

Stopnja zgodnjega opozarjanja se zdi odveč, saj se motnje v oskrbi s plinom celo na drugi 
stopnji lahko rešijo na ravni podjetij. Država sme poseči le v skrajnem primeru, če oskrbe z 
zemeljskim plinom ni več mogoče zagotoviti s tržnimi komercialnimi sredstvi.
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Predlog spremembe 354
Hannes Swoboda

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) stopnja zgodnjega opozarjanja (zgodnje 
opozarjanje): kadar so na voljo konkretni, 
resni in zanesljivi podatki, po možnosti s 
strani mehanizma za zgodnje opozarjanje, 
da lahko pride do poslabšanja pogojev 
oskrbe;

(1) stopnja zgodnjega opozarjanja (zgodnje 
opozarjanje): kadar so na voljo konkretni, 
resni in zanesljivi podatki, po možnosti s 
strani mehanizma za zgodnje opozarjanje, 
da lahko pride do poslabšanja pogojev 
oskrbe. Če trg reši problem, pristojni 
organ ne sme posredovati;

Or. en

Predlog spremembe 355
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) stopnja izrednih razmer (izredne 
razmere): kadar pride do izjemno visokega 
povpraševanja ali do motenj v oskrbi prek 
ali iz največje infrastrukture ali vira, 
obenem pa obstaja resno tveganje, da 
standarda oskrbe zaščitenih odjemalcev ni 
več mogoče izpolnjevati zgolj s tržnimi 
mehanizmi. 

(3) stopnja izrednih razmer (izredne 
razmere): kadar pride do izjemno visokega 
povpraševanja ali do motenj v oskrbi prek 
ali iz največje infrastrukture ali vira, ali pa 
obstaja resno tveganje, da standarda oskrbe 
zaščitenih odjemalcev ni več mogoče 
izpolnjevati zgolj s tržnimi mehanizmi.

Or. en



PE438.242v01-00 12/101 AM\802059SL.doc

SL

Predlog spremembe 356
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Načrt ukrepov ob izrednih razmerah 
zagotavlja možnost čezmejnega dostopa do 
skladiščnih objektov tudi v primeru 
izrednih razmer. Načrt ukrepov ob 
izrednih razmerah ne uvaja ukrepov, ki bi 
neupravičeno omejevali pretok plina prek 
meja. 

3. Države članice in pristojni organi v 
načrtu ukrepov ob izrednih razmerah za 
podpisnice pogodbe zagotavljajo ohranitev 
možnosti čezmejnega dostopa do
pridobljenih zmogljivosti v skladiščnih
objektih tudi v primeru izrednih razmer. 
Države članice in pristojni organi ob 
izrednih razmerah ne uvajajo ukrepov, ki 
bi neupravičeno omejevali pretok plina 
prek meja.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da je odgovornost med različnimi zainteresiranimi stranmi jasno določena. To 
je še posebno pomembno v zelo težkih izrednih razmerah, ko je prizadetih več držav članic in 
zgolj tržni mehanizmi ne zadoščajo, da bi rešili problem. Poslovne pogodbe je treba 
spoštovati tudi v izrednih razmerah.

Predlog spremembe 357
Miloslav Ransdorf

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Načrt ukrepov ob izrednih razmerah
zagotavlja možnost čezmejnega dostopa do 
skladiščnih objektov tudi v primeru 
izrednih razmer. Načrt ukrepov ob 
izrednih razmerah ne uvaja ukrepov, ki bi 
neupravičeno omejevali pretok plina prek 
meja. 

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

Or. en
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Predlog spremembe 358
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. V načrtu ukrepov ob izrednih 
razmerah so opredeljeni tudi ukrepi, ki jih 
je v izrednih razmerah treba izvajati, da bi 
ublažili posledice motnje v oskrbi 
zaščitenih odjemalcev s plinom za 
pridobivanje elektrike in daljinsko 
ogrevanje.

Or. en

Obrazložitev

Ker se plin v nekaterih državah članicah uporablja kot glavno gorivo za proizvajanje 
elektrike in toplote, bi morali v načrtu ukrepov ob izrednih razmerah opredeliti tudi ukrepe, 
potrebne za ublažitev posledic motnje v oskrbi s plinom na oskrbo z elektriko in daljinskim 
ogrevanjem. Tako bi preprečili, da v primeru krize v oskrbi s plinom zaščiteni odjemalci ne bi 
utrpeli izpada elektrike ali mraza.

Predlog spremembe 359
Hannes Swoboda

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. V načrtu ukrepov ob izrednih 
razmerah so opredeljeni tudi ukrepi, ki jih 
je v izrednih razmerah treba izvajati, da bi 
ublažili posledice motnje v oskrbi 
zaščitenih odjemalcev s plinom za 
pridobivanje elektrike in daljinsko 
ogrevanje. 

Or. en
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Predlog spremembe 360
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar pristojni organ razglasi katero od 
stopenj krize, o tem nemudoma obvesti
Komisijo in ji zagotovi vse potrebne 
informacije. V primeru izrednih razmer, v 
katerih bi bilo treba za pomoč zaprositi 
EU in države članice, pristojni organ 
zadevne države članice nemudoma obvesti 
Center za spremljanje in obveščanje na 
področju civilne zaščite v okviru Komisije.

4. Pristojni organ lahko razglasi izredne 
razmere in stopnjo krize. Nemudoma 
obvesti Komisijo in ji zagotovi vse 
potrebne informacije, zlasti o ukrepih, ki 
jih namerava izvesti v skladu z odstavkom 
1. Pristojni organ izvaja vnaprej določene 
postopke iz načrta ukrepov ob izrednih 
razmerah.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi iz odstavkov 4 in 5 člena 9 morajo biti usklajeni. Ne sme jih biti preveč, pojasniti pa 
morajo korake, ki jih je treba izvesti v logičnem vrstnem redu.

Predlog spremembe 361
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar pristojni organ razglasi katero od 
stopenj krize, o tem nemudoma obvesti 
Komisijo in ji zagotovi vse potrebne 
informacije. V primeru izrednih razmer, v 
katerih bi bilo treba za pomoč zaprositi EU 
in države članice, pristojni organ zadevne 
države članice nemudoma obvesti Center 
za spremljanje in obveščanje na področju 
civilne zaščite v okviru Komisije.

4. Kadar pristojni organ razglasi katero od 
stopenj krize, o tem nemudoma obvesti 
Komisijo in koordinacijsko skupino za 
plin ter jima zagotovi vse potrebne 
informacije. V primeru izrednih razmer, v 
katerih bi bilo treba za pomoč zaprositi EU 
in države članice, pristojni organ zadevne 
države članice nemudoma obvesti Center 
za spremljanje in obveščanje na področju 
civilne zaščite v okviru Komisije.

Or. en
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Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi 
(predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, ustreznimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi 
organi in agencijo ACER) se zdi najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter formalna 
posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi, zato bi morala olajšati usklajevanje 
ukrepov za zanesljivost oskrbe. V skladu z določbami te uredbe se je treba z njo redno 
posvetovati.

Predlog spremembe 362
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar pristojni organ razglasi katero od 
stopenj krize, o tem nemudoma obvesti 
Komisijo in ji zagotovi vse potrebne 
informacije. V primeru izrednih razmer, v 
katerih bi bilo treba za pomoč zaprositi EU 
in države članice, pristojni organ zadevne 
države članice nemudoma obvesti Center 
za spremljanje in obveščanje na področju 
civilne zaščite v okviru Komisije.

4. Kadar pristojni organ razglasi katero od 
stopenj krize, o tem nemudoma obvesti 
Komisijo in koordinacijsko skupina za 
plin ter jima zagotovi vse potrebne 
informacije. V primeru izrednih razmer, v 
katerih bi bilo treba za pomoč zaprositi EU 
in države članice, pristojni organ zadevne 
države članice nemudoma obvesti Center 
za spremljanje in obveščanje na področju 
civilne zaščite v okviru Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi 
(predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, ustreznimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi 
organi in agencijo ACER) se zdi najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter formalna 
posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi, zato bi morala olajšati usklajevanje 
ukrepov za zanesljivost oskrbe. V skladu z določbami te uredbe se je treba z njo redno 
posvetovati.



PE438.242v01-00 16/101 AM\802059SL.doc

SL

Predlog spremembe 363
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar pristojni organ razglasi katero od 
stopenj krize, o tem nemudoma obvesti 
Komisijo in ji zagotovi vse potrebne 
informacije. V primeru izrednih razmer, v 
katerih bi bilo treba za pomoč zaprositi EU 
in države članice, pristojni organ zadevne 
države članice nemudoma obvesti Center 
za spremljanje in obveščanje na področju 
civilne zaščite v okviru Komisije.

4. Kadar pristojni organ razglasi katero od 
stopenj krize, o tem nemudoma obvesti 
Komisijo in koordinacijsko skupino za 
plin ter jima zagotovi vse potrebne 
informacije. V primeru izrednih razmer, v 
katerih bi bilo treba za pomoč zaprositi EU 
in države članice, pristojni organ zadevne 
države članice nemudoma obvesti Center 
za spremljanje in obveščanje na področju 
civilne zaščite v okviru Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 364
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar pristojni organ razglasi katero od 
stopenj krize, o tem nemudoma obvesti 
Komisijo in ji zagotovi vse potrebne 
informacije. V primeru izrednih razmer, v 
katerih bi bilo treba za pomoč zaprositi EU 
in države članice, pristojni organ zadevne 
države članice nemudoma obvesti Center 
za spremljanje in obveščanje na področju 
civilne zaščite v okviru Komisije.

4. Kadar pristojni organ razglasi katero od 
stopenj krize, o tem nemudoma obvesti 
Komisijo in koordinacijsko skupino za 
plin ter jima zagotovi vse potrebne 
informacije. V primeru izrednih razmer, v 
katerih bi bilo treba za pomoč zaprositi EU 
in države članice, pristojni organ zadevne 
države članice nemudoma obvesti Center 
za spremljanje in obveščanje na področju 
civilne zaščite v okviru Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi 
(predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, ustreznimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi 
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organi in agencijo ACER) se zdi najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter formalna 
posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi, zato bi morala olajšati usklajevanje 
ukrepov za zanesljivost oskrbe. V skladu z določbami te uredbe se je treba z njo redno 
posvetovati.

Predlog spremembe 365
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar pristojni organ razglasi katero od 
stopenj krize, o tem nemudoma obvesti 
Komisijo in ji zagotovi vse potrebne 
informacije. V primeru izrednih razmer, v 
katerih bi bilo treba za pomoč zaprositi EU 
in države članice, pristojni organ zadevne 
države članice nemudoma obvesti Center 
za spremljanje in obveščanje na področju 
civilne zaščite v okviru Komisije.

4. Kadar pristojni organ razglasi katero od 
stopenj krize, o tem nemudoma obvesti 
Komisijo in koordinacijsko skupino za 
plin ter jima zagotovi vse potrebne 
informacije. V primeru izrednih razmer, v 
katerih bi bilo treba za pomoč zaprositi EU 
in države članice, pristojni organ zadevne 
države članice nemudoma obvesti Center 
za spremljanje in obveščanje na področju 
civilne zaščite v okviru Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Ker je koordinacijska skupina za plin najprimernejša, da oceni razmere v zvezi z oskrbo s 
plinom in zagotovi ustrezno platformo za usklajevanje med industrijo, nacionalnimi uradniki 
in uradniki Komisije, bi se Komisija morala s skupino posvetovati, preden razglasi izredne 
razmere ali sprejme ukrepe, njene odločitve pa bi morale biti za Komisijo zavezujoče. 
Koordinacijsko skupino bi bilo trebe še okrepiti z dodatnimi predstavniki plinske industrije in 
pomembnih industrijskih odjemalcev.

Predlog spremembe 366
Patrizia Toia, Anni Podimata

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar pristojni organ razglasi katero od 
stopenj krize, o tem nemudoma obvesti 

4. Kadar pristojni organ razglasi katero od 
stopenj krize, o tem nemudoma obvesti 
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Komisijo in ji zagotovi vse potrebne 
informacije. V primeru izrednih razmer, v 
katerih bi bilo treba za pomoč zaprositi EU 
in države članice, pristojni organ zadevne 
države članice nemudoma obvesti Center 
za spremljanje in obveščanje na področju 
civilne zaščite v okviru Komisije.

Komisijo in koordinacijsko skupino za 
plin ter jima zagotovi vse potrebne 
informacije. V primeru izrednih razmer, v 
katerih bi bilo treba za pomoč zaprositi EU 
in države članice, pristojni organ zadevne 
države članice nemudoma obvesti Center 
za spremljanje in obveščanje na področju 
civilne zaščite v okviru Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Veseli nas, da je v osnutke uredbe ohranjena koordinacijska skupina za plin. Ker bi morala 
imeti veliko širšo funkcijo, ne zgolj svetovalne, bi Komisija morala vključiti vse zainteresirane 
strani, ko bo odločala o natančni sestavi skupine. Ker je koordinacijska skupina za plin 
najprimernejša, da oceni razmere v zvezi z oskrbo s plinom in zagotovi ustrezno platformo za 
usklajevanje med industrijo, nacionalnimi uradniki in uradniki Komisije, bi se Komisija 
morala s skupino posvetovati, preden razglasi izredne razmere ali sprejme ukrepe, njene 
odločitve pa bi morale biti za Komisijo zavezujoče.

Predlog spremembe 367
Aldo Patriciello

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar pristojni organ razglasi katero od 
stopenj krize, o tem nemudoma obvesti 
Komisijo in ji zagotovi vse potrebne 
informacije. V primeru izrednih razmer, v 
katerih bi bilo treba za pomoč zaprositi EU 
in države članice, pristojni organ zadevne 
države članice nemudoma obvesti Center 
za spremljanje in obveščanje na področju 
civilne zaščite v okviru Komisije.

4. Kadar pristojni organ razglasi katero od 
stopenj krize, o tem nemudoma obvesti 
Komisijo in koordinacijsko skupino za 
plin ter jima zagotovi vse potrebne 
informacije. V primeru izrednih razmer, v 
katerih bi bilo treba za pomoč zaprositi EU 
in države članice, pristojni organ zadevne 
države članice nemudoma obvesti Center 
za spremljanje in obveščanje na področju 
civilne zaščite v okviru Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Ker je koordinacijska skupina za plin najprimernejša, da oceni razmere v zvezi z oskrbo s 
plinom in zagotovi ustrezno platformo za usklajevanje med industrijo, nacionalnimi uradniki 
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in uradniki Komisije, bi se Komisija morala s skupino posvetovati, preden razglasi izredne 
razmere ali sprejme ukrepe, njene odločitve pa bi morale biti za Komisijo zavezujoče. 
Koordinacijsko skupino bi bilo trebe še okrepiti z dodatnimi predstavniki plinske industrije in 
pomembnih industrijskih odjemalcev.

Predlog spremembe 368
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Ko pristojni organ obvesti Komisijo, 
da je bila zaradi geopolitičnih razlogov v 
državi članici razglašena stopnja 
zgodnjega opozarjanja, ali ko se oznani 
nevarnost motnje v oskrbi s plinom zaradi 
geopolitičnih razlogov, po možnosti z 
mehanizmom zgodnjega opozarjanja, 
Skupnost, ki jo zastopa podpredsednik 
Komisije/visoki predstavnik Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko 
(podpredsednik/visoki predstavnik), 
sprejme primerne diplomatske ukrepe.
Ukrepanje podpredsednice/visoke 
predstavnice ne sme vplivati na delovanje 
notranjega trga.

Or. en

Obrazložitev

Primerni diplomatski ukrepi v povezavi s tretjimi državami, ki so dobaviteljice plina, ali 
tranzitnimi državami, morajo biti sprejeti na najbolj zgodnji stopnji, ko obstaja nevarnost 
motnje v oskrbi s plinom zaradi geopolitičnih razlogov. To ukrepanje ne sme vplivati na 
delovanje notranjega trga.
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Predlog spremembe 369
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ko pristojni organ razglasi izredne 
razmere, sprejme predhodno določene 
ukrepe, kot jih določa načrt ukrepov ob 
izrednih razmerah, in nemudoma obvesti 
Komisijo zlasti o ukrepih, ki jih namerava 
izvesti v skladu s členom 9(1). Komisija 
lahko skliče zasedanje Koordinacijske
skupine za plin.

5. V primeru izrednih razmer, v katerih bi 
bilo treba za pomoč zaprositi Unijo in 
države članice, pristojni organ zadevne 
države članice nemudoma obvesti Center 
za spremljanje in obveščanje na področju
civilne zaščite v okviru Komisije. Komisija 
lahko skliče zasedanje koordinacijske
skupine za plin.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi iz odstavkov 4 in 5 člena 9 morajo biti usklajeni. Ne sme jih biti preveč in morajo v 
logičnem vrstnem redu pojasniti korake, ki jih je treba izvesti.

Predlog spremembe 370
Takis Hadjigeorgiou

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija v roku enega tedna preveri, če 
je razglasitev izrednih razmer upravičena 
in ne predstavlja prevelikega bremena za 
podjetja za zemeljski plin in za delovanje 
notranjega trga. Komisija lahko pristojni 
organ zaprosi, naj zlasti prilagodi ukrepe, 
ki predstavljajo preveliko breme za 
podjetja za zemeljski plin, ter odpravi 
razglasitev izrednih razmer, če Komisija 
meni, da ni (več) upravičena.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 371
Anni Podimata

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija v roku enega tedna preveri, če
je razglasitev izrednih razmer upravičena 
in ne predstavlja prevelikega bremena za 
podjetja za zemeljski plin in za delovanje 
notranjega trga. Komisija lahko pristojni 
organ zaprosi, naj zlasti prilagodi ukrepe, 
ki predstavljajo preveliko breme za 
podjetja za zemeljski plin, ter odpravi 
razglasitev izrednih razmer, če Komisija 
meni, da ni (več) upravičena.

6. Komisija v roku enega tedna preveri, ali
je razglasitev izrednih razmer upravičena 
in ne predstavlja prevelikega bremena za 
podjetja za zemeljski plin in za delovanje 
notranjega trga. Komisija lahko pristojni 
organ zaprosi, naj zlasti prilagodi ukrepe, 
ki predstavljajo preveliko breme za 
podjetja za zemeljski plin. 

Or. el

Obrazložitev

Ta določba bi lahko v sedanji obliki povzročila pomisleke glede varnosti med delovanjem 
sistemov za prenos in distribucijo, za to pa je odgovoren samo pristojni organ.

Predlog spremembe 372
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija v roku enega tedna preveri, če 
je razglasitev izrednih razmer upravičena
in ne predstavlja prevelikega bremena za 
podjetja za zemeljski plin in za delovanje 
notranjega trga. Komisija lahko pristojni 
organ zaprosi, naj zlasti prilagodi ukrepe, 
ki predstavljajo preveliko breme za 
podjetja za zemeljski plin, ter odpravi 
razglasitev izrednih razmer, če Komisija 
meni, da ni (več) upravičena.

6. Komisija v roki treh dni preveri, če je 
razglasitev izrednih razmer v skladu z 
merili, določenimi v odstavku 2.

Če se pristojni organ države članice v 
izrednih razmerah odloči izvesti ukrep, ki 
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ni predviden v načrtu, Komisija preveri, če 
je upravičen in ne predstavlja prevelikega 
bremena za podjetja za zemeljski plin in za 
delovanje notranjega trga. Komisija lahko 
pristojni organ zaprosi, naj zlasti prilagodi 
ukrepe, ki predstavljajo preveliko breme za 
podjetja za zemeljski plin, ter odpravi 
razglasitev izrednih razmer, če Komisija 
meni, da ni (več) upravičena.

Or. en

Predlog spremembe 373
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija v roku enega tedna preveri, če 
je razglasitev izrednih razmer upravičena 
in ne predstavlja prevelikega bremena za 
podjetja za zemeljski plin in za delovanje 
notranjega trga. Komisija lahko pristojni 
organ zaprosi, naj zlasti prilagodi ukrepe, 
ki predstavljajo preveliko breme za 
podjetja za zemeljski plin, ter odpravi 
razglasitev izrednih razmer, če Komisija 
meni, da ni (več) upravičena.

6. Komisija v roku treh dni preveri, ali je 
razglasitev izrednih razmer upravičena in 
ne predstavlja prevelikega bremena za 
podjetja za zemeljski plin in za delovanje 
notranjega trga. Komisija se o tem lahko 
posvetuje s koordinacijsko skupino za 
plin. Komisija lahko pristojni organ 
zaprosi, naj zlasti prilagodi ukrepe, ki 
predstavljajo preveliko breme za podjetja 
za zemeljski plin, ter odpravi razglasitev 
izrednih razmer, če Komisija meni, da ni 
(več) upravičena.

Or. en

Obrazložitev

In case of a crisis, the time to verify the emergency by the EC should be limited to maximum 
three days. As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry 
representatives, ENTSO-G, the relevant customers, the national competent authorities and 
ACER), the Gas Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for sharing of 
experiences, as well as formal consultations and coordination with interested parties. The 
GCG should facilitate the coordination of measures relating to security of supply and may be 
consulted by the Commission when reviewing the declaration of Emergency.
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Predlog spremembe 374
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija v roku enega tedna preveri, če 
je razglasitev izrednih razmer upravičena 
in ne predstavlja prevelikega bremena za 
podjetja za zemeljski plin in za delovanje 
notranjega trga. Komisija lahko pristojni 
organ zaprosi, naj zlasti prilagodi ukrepe, 
ki predstavljajo preveliko breme za 
podjetja za zemeljski plin, ter odpravi 
razglasitev izrednih razmer, če Komisija 
meni, da ni (več) upravičena.

6. Komisija v roku štirih dni preveri, ali je 
razglasitev izrednih razmer upravičena in 
ne predstavlja prevelikega bremena za 
podjetja za zemeljski plin in za delovanje 
notranjega trga. Komisija se o tem lahko 
posvetuje s koordinacijsko skupino za 
plin. Komisija lahko pristojni organ 
zaprosi, naj zlasti prilagodi ukrepe, ki 
predstavljajo preveliko breme za podjetja 
za zemeljski plin, ter odpravi razglasitev 
izrednih razmer, če Komisija meni, da ni 
(več) upravičena.

Or. en

Obrazložitev

V primeru izrednih razmer bi bilo teden dni lahko predolgo. Koordinacijska skupina za plin 
kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi (predstavniki plinskega sektorja, 
ENTSO-G, ustreznimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi organi in agencijo ACER) se zdi 
najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter formalna posvetovanja in usklajevanje z 
zainteresiranimi stranmi, zato bi morala olajšati usklajevanje ukrepov za zanesljivost oskrbe. 
V skladu z določbami te uredbe se je treba z njo redno posvetovati.

Predlog spremembe 375
Gaston Franco

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija v roku enega tedna preveri, če 
je razglasitev izrednih razmer upravičena 
in ne predstavlja prevelikega bremena za 
podjetja za zemeljski plin in za delovanje 
notranjega trga. Komisija lahko pristojni 
organ zaprosi, naj zlasti prilagodi ukrepe, 
ki predstavljajo preveliko breme za 

6. Komisija v roku štirih dni preveri, ali je 
razglasitev izrednih razmer upravičena in 
ne predstavlja prevelikega bremena za 
podjetja za zemeljski plin in za delovanje 
notranjega trga. Komisija se o tem lahko 
posvetuje s koordinacijsko skupino za 
plin. Komisija lahko pristojni organ 
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podjetja za zemeljski plin, ter odpravi 
razglasitev izrednih razmer, če Komisija 
meni, da ni (več) upravičena.

zaprosi, naj zlasti prilagodi ukrepe, ki 
predstavljajo preveliko breme za podjetja 
za zemeljski plin, ter odpravi razglasitev 
izrednih razmer, če Komisija meni, da ni 
(več) upravičena.

Or. en

Predlog spremembe 376
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija v roku enega tedna preveri, če 
je razglasitev izrednih razmer upravičena 
in ne predstavlja prevelikega bremena za 
podjetja za zemeljski plin in za delovanje 
notranjega trga. Komisija lahko pristojni 
organ zaprosi, naj zlasti prilagodi ukrepe, 
ki predstavljajo preveliko breme za 
podjetja za zemeljski plin, ter odpravi 
razglasitev izrednih razmer, če Komisija 
meni, da ni (več) upravičena.

6. Komisija v roku 48 ur preveri, če je 
razglasitev izrednih razmer upravičena in 
ne predstavlja prevelikega bremena za 
podjetja za zemeljski plin in za delovanje 
notranjega trga. Komisija lahko pristojni 
organ zaprosi, naj zlasti prilagodi ukrepe, 
ki predstavljajo preveliko breme za 
podjetja za zemeljski plin, ter odpravi 
razglasitev izrednih razmer, če Komisija 
meni, da ni (več) upravičena.

Or. en

Predlog spremembe 377
Gaston Franco

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Ukrepi, predpisani za primer izrednih 
razmer, tudi na regionalni ravni ali na 
ravni Unije, zagotovijo pošteno 
uravnoteženo kompenzacijo za podjetja 
plinskega gospodarstva, za katere ukrepi 
veljajo.
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Or. en

Predlog spremembe 378
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Ukrepi, predpisani za primer izrednih 
razmer, tudi na regionalni ravni ali na 
ravni Unije, zagotovijo pošteno 
uravnoteženo kompenzacijo za podjetja 
plinskega gospodarstva, za katere ukrepi 
veljajo.

Or. en

Obrazložitev

Poštena in uravnotežena kompenzacija za podjetja plinskega gospodarstva, za katere veljajo 
ukrepi, uvedeni v primeru izrednih razmer, je v skladu s tržnim, nediskriminatornim 
pristopom, na katerem temelji osnutek uredbe.

Predlog spremembe 379
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Ukrepi, predpisani za primer izrednih 
razmer, tudi na regionalni ravni in na 
ravni Unije, zagotovijo pošteno 
uravnoteženo kompenzacijo za podjetja 
plinskega gospodarstva, za katere ukrepi 
veljajo.

Or. en

Obrazložitev

Poštena in uravnotežena kompenzacija za podjetja plinskega gospodarstva, za katere veljajo 
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ukrepi, uvedeni v primeru izrednih razmer, je v skladu s tržnim, nediskriminatornim 
pristopom, na katerem temelji osnutek uredbe.

Predlog spremembe 380
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Ukrepi, predpisani za primer izrednih 
razmer, tudi na regionalni ravni ali na 
ravni Unije, zagotovijo pošteno 
uravnoteženo kompenzacijo za podjetja 
plinskega gospodarstva, za katere ukrepi 
veljajo.

Or. en

Obrazložitev

Poštena in uravnotežena kompenzacija za podjetja plinskega gospodarstva, za katere veljajo 
ukrepi, uvedeni v primeru izrednih razmer, je v skladu s tržnim, nediskriminatornim 
pristopom, na katerem temelji osnutek uredbe.

Predlog spremembe 381
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Ukrepi, predpisani za primer izrednih 
razmer, tudi na regionalni ravni ali na 
ravni Unije, zagotovijo pošteno 
uravnoteženo kompenzacijo za podjetja 
plinskega gospodarstva, za katere ukrepi 
veljajo.

Or. en
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Obrazložitev

Poštena in uravnotežena kompenzacija za podjetja plinskega gospodarstva, za katere veljajo 
ukrepi, uvedeni v primeru izrednih razmer, je v skladu s tržnim, nediskriminatornim 
pristopom, na katerem temelji osnutek uredbe.

Predlog spremembe 382
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6b. Načrt za ukrepanje se vsaki dve leti 
posodobi na podlagi ugotovitev ocene 
tveganja iz člena 8. 

Or. it

Predlog spremembe 383
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija razglasi izredne razmere na 
ravni Skupnosti na zahtevo enega 
pristojnega organa ali v primeru, ko 
Skupnost izgubi več kot 10 % dnevnega 
uvoza plina iz tretjih držav po izračunu 
ENTSO-G. Izredne razmere na ravni 
Skupnosti razglasi, če več kot en pristojni 
organ razglasi izredne razmere, potem ko 
so bila opravljena preverjanja v skladu s 
členom 9(6). Izredne razmere na ravni 
Skupnosti lahko razglasi tudi za posebej 
prizadeta geografska območja, ki obsegajo 
več kot eno državo članico.

1. Glavne tri stopnje krize na ravni Unije 
so: 

(1) stopnja zgodnjega opozarjanja na 
ravni Unije (zgodnje opozarjanje na ravni 
Unije). Komisija razglasi zgodnje 
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opozarjanje na ravni Unije na zahtevo 
vsaj enega pristojnega organa ali če so 
izpolnjeni pogoji za ukrepe, navedene v 
vsaj enem sporazumu mehanizma 
zgodnjega opozarjanja v členu 3a(2). Pri 
zgodnjem opozarjanju na ravni Unije 
Komisija in visoki predstavnik s sredstvi 
zunanje energetske politike EU zmanjšata 
ugotovljena tveganja;
(2) stopnja pripravljenosti na ravni Unije 
(pripravljenost na ravni Unije). Komisija 
razglasi pripravljenost na ravni Unije na 
zahtevo vsaj enega pristojnega organa. 
Pri pripravljenosti na ravni Unije 
Komisija zahteva ukrepe za spopadanje z 
motnjo v oskrbi ali z izjemno visokim 
povpraševanjem z okrepljenim 
usklajevanjem tržnih ukrepov, navedenih 
v Prilogi II, na ravni Unije; 
(3) Komisija razglasi izredne razmere na 
ravni Unije, če več kot en pristojni organ 
razglasi izredne razmere v skladu s 
členom 9(6), ali v primeru, ko Unija izgubi 
več kot 10 % dnevnega uvoza plina iz 
tretjih držav po izračunu ENTSO-G. Na 
zahtevo pristojnega organa izredne 
razmere na ravni Unije razglasi tudi za 
posebej prizadeta geografska območja, ki 
obsegajo več kot eno državo članico.

Or. en

Predlog spremembe 384
Claude Turmes

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija razglasi izredne razmere na 
ravni Skupnosti na zahtevo enega 
pristojnega organa ali v primeru, ko 
Skupnost izgubi več kot 10 % dnevnega 
uvoza plina iz tretjih držav po izračunu 

1. Komisija razglasi izredne razmere na 
ravni Unije, če več kot en pristojni organ 
razglasi izredne razmere, potem ko so bila 
opravljena preverjanja v skladu s členom 
9(6), ali v primeru, ko Unija izgubi več kot 
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ENTSO-G. Izredne razmere na ravni 
Skupnosti razglasi, če več kot en pristojni 
organ razglasi izredne razmere, potem ko 
so bila opravljena preverjanja v skladu s 
členom 9(6). Izredne razmere na ravni 
Skupnosti lahko razglasi tudi za posebej 
prizadeta geografska območja, ki obsegajo 
več kot eno državo članico.

20 % dnevnega uvoza plina iz tretjih držav 
po izračunu ENTSO-G. Izredne razmere 
na ravni Unije razglasi tudi za posebej 
prizadeta geografska območja, ki obsegajo 
več kot eno državo članico, če pristojni 
organ iz prizadete regije razglasi izredne 
razmere ali če prizadeta geografska regija 
izgubi več kot 10 % dnevnega uvoza plina 
iz tretjih držav po izračunu ENTSO-G.

Or. en

Obrazložitev

Pogosto je učinkoviteje kar najdlje uporabljati nacionalne ali regionalne pristojnosti, saj se 
akterji na tej ravni ponavadi bolje zavedajo težav in posledic, kot se jih Komisija lahko na 
evropski ravni. Zato je treba okrepiti možnost razglasitve regionalno omejenih  izrednih 
razmer na ravni Unije. Hkrati bi bilo mogoče zvišati prag za razglasitev vseevropskih 
izrednih razmer na ravni Unije.

Predlog spremembe 385
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko razglasi izredne razmere 
na ravni Skupnosti na zahtevo enega 
pristojnega organa ali v primeru, ko 
Skupnost izgubi več kot 10 % dnevnega 
uvoza plina iz tretjih držav po izračunu 
ENTSO-G. Izredne razmere na ravni 
Skupnosti razglasi, če več kot en pristojni 
organ razglasi izredne razmere, potem ko 
so bila opravljena preverjanja v skladu s 
členom 9(6). Izredne razmere na ravni 
Skupnosti lahko razglasi tudi za posebej 
prizadeta geografska območja, ki obsegajo 
več kot eno državo članico.

1. Komisija lahko po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin razglasi 
izredne razmere na ravni Skupnosti na 
zahtevo enega pristojnega organa ali v 
primeru, ko Skupnost izgubi več kot 20 %
dnevnega uvoza plina iz tretjih držav, če se 
izguba uvoza plina ne more nadomestiti že 
s tržnimi mehanizmi. Na zahtevo 
pristojnega organa in po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin lahko 
izredne razmere na ravni Skupnosti 
razglasi tudi za posebej prizadeta 
geografska območja, ki obsegajo več kot 
eno državo članico.

Or. de
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Obrazložitev

ENTSO-G ne more izračunati izgube uvoza plina, ker upravljavci prenosnega omrežja zaradi 
ločevanja dejavnosti nimajo teh informacij. Samo odjemalci, ki zemeljski plin prejemajo po 
pogodbah o uvozu, poznajo te vrednosti, na tej stopnji pa še ni jasno, kdo naj bi izračunal 
izgubo več kot 10-dnevnega uvoza plina Skupnosti. Menimo, da je koordinacijska skupina za 
plin ustrezna strokovna skupina, saj so v njej zastopane vse pomembne zainteresirane strani 
(strokovnjaki iz industrije plina, ENTSO-G, ACER in vladne agencije).

Predlog spremembe 386
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko razglasi izredne razmere 
na ravni Skupnosti na zahtevo enega 
pristojnega organa ali v primeru, ko 
Skupnost izgubi več kot 10 % dnevnega 
uvoza plina iz tretjih držav po izračunu 
ENTSO-G. Izredne razmere na ravni 
Skupnosti razglasi, če več kot en pristojni 
organ razglasi izredne razmere, potem ko 
so bila opravljena preverjanja v skladu s 
členom 9(6). Izredne razmere na ravni 
Skupnosti lahko razglasi tudi za posebej 
prizadeta geografska območja, ki obsegajo 
več kot eno državo članico.

1. Komisija lahko po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin in na 
podlagi rezultatov tega posvetovanja 
razglasi izredne razmere na ravni 
Skupnosti na zahtevo enega pristojnega 
organa ali v primeru, ko Skupnost izgubi 
več kot 10 % dnevnega uvoza plina iz 
tretjih držav po izračunu ENTSO-G, in če 
obstaja resna nevarnost, da zaščitenih 
odjemalcev ne bilo več mogoče oskrbeti z 
uporabo tržnih mehanizmov ali 
nacionalnih ukrepov za reševanje 
izrednih razmer. V takih primerih izredne 
razmere na ravni Skupnosti lahko razglasi 
tudi za posebej prizadeta geografska 
območja, ki obsegajo več kot eno državo 
članico.

Or. de

Obrazložitev

Vloga zemeljskega plina v posameznih državah članicah, obseg infrastrukture in raven 
povezanosti s sosednjimi državami so tako različni, da bi morala o vsakem primeru motenj v 
oskrbi pred uvedbo ukrepov razpravljati skupina strokovnjakov. Ustrezna rešitev je 
koordinacijska skupina za plin, njeno vlogo pa bi bilo treba znatno okrepiti.
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Predlog spremembe 387
Algirdas Saudargas

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija razglasi izredne razmere na 
ravni Skupnosti na zahtevo enega 
pristojnega organa ali v primeru, ko 
Skupnost izgubi več kot 10 % dnevnega 
uvoza plina iz tretjih držav po izračunu
ENTSO-G. Izredne razmere na ravni 
Skupnosti razglasi, če več kot en pristojni 
organ razglasi izredne razmere, potem ko 
so bila opravljena preverjanja v skladu s 
členom 9(6). Izredne razmere na ravni 
Skupnosti lahko razglasi tudi za posebej 
prizadeta geografska območja, ki obsegajo 
več kot eno državo članico.

1. Komisija razglasi izredne razmere na 
ravni Unije, če več kot en pristojni organ 
ali pristojni organ države članice, ki nima 
dostopa do plinskega omrežja EU in je 
odvisna od izključno enega dobavitelja 
plina, razglasi izredne razmere v skladu s 
členom 9(6), ali v primeru, ko Unija izgubi 
več kot 10 % dnevnega uvoza plina iz 
tretjih držav po oceni ENTSO-G. Na 
zahtevo pristojnega organa izredne 
razmere na ravni Unije razglasi tudi za 
posebej prizadeta geografska območja, ki 
obsegajo več kot eno državo članico.

Or. en

Obrazložitev

Izredne razmere na ravni Unije je treba razglasiti, če v državi članici pride do motenj v oskrbi 
s plinom. Na primer, motnje v oskrbi s plinom v Litvi ne bi nikoli pomenile 10 % izgube Unije.

Predlog spremembe 388
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija razglasi izredne razmere na 
ravni Skupnosti na zahtevo enega 
pristojnega organa ali v primeru, ko 
Skupnost izgubi več kot 10 % dnevnega 
uvoza plina iz tretjih držav po izračunu
ENTSO-G. Izredne razmere na ravni 
Skupnosti razglasi, če več kot en pristojni 
organ razglasi izredne razmere, potem ko 
so bila opravljena preverjanja v skladu s 
členom 9(6). Izredne razmere na ravni 

1. Komisija po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin lahko
razglasi izredne razmere na ravni Unije na 
zahtevo vsaj dveh pristojnih organov v 
prizadeti regiji ali v primeru, ko Unija
izgubi več kot 20 % dnevnega uvoza plina 
iz tretjih držav v primerjavi z načrtovanimi 
količinami uvoza po oceni ENTSO-G. Po 
posvetovanju s koordinacijsko skupino za 
plin izredne razmere na ravni Unije
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Skupnosti lahko razglasi tudi za posebej 
prizadeta geografska območja, ki obsegajo 
več kot eno državo članico.

razglasi, če več kot dva pristojna organa 
razglasita izredne razmere, potem ko so 
bila opravljena preverjanja v skladu s 
členom 9(6). Izredne razmere na ravni 
Unije lahko razglasi tudi za posebej 
prizadeta geografska območja, ki obsegajo 
več kot eno državo članico.

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi 
(predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, ustreznimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi 
organi in agencijo ACER) se zdi najboljši forum za razpravo in izmenjavo izkušenj ter za 
formalno posvetovanje in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi. Nedavna kriza je pokazala, 
da se podjetja lahko sama spopadajo z izgubami nad 10 % uvoza EU, če obstaja ustrezna 
infrastruktura. Zato je treba mejo 10 % dvigniti na vsaj 20 %. 

Predlog spremembe 389
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija razglasi izredne razmere na 
ravni Skupnosti na zahtevo enega 
pristojnega organa ali v primeru, ko 
Skupnost izgubi več kot 10 % dnevnega 
uvoza plina iz tretjih držav po izračunu
ENTSO-G. Izredne razmere na ravni 
Skupnosti razglasi, če več kot en pristojni 
organ razglasi izredne razmere, potem ko 
so bila opravljena preverjanja v skladu s 
členom 9(6). Izredne razmere na ravni 
Skupnosti lahko razglasi tudi za posebej 
prizadeta geografska območja, ki obsegajo 
več kot eno državo članico.

1. Komisija po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin lahko
razglasi izredne razmere na ravni Unije na 
zahtevo vsaj dveh pristojnih organov v 
prizadeti regiji ali v primeru, ko Unija
izgubi več kot 20 % dnevnega uvoza plina 
iz tretjih držav v primerjavi z načrtovanimi 
količinami uvoza po oceni ENTSO-G. Po 
posvetovanju s koordinacijsko skupino za 
plin izredne razmere na ravni Unije
razglasi, če več kot dva pristojna organa 
razglasita izredne razmere, potem ko so 
bila opravljena preverjanja v skladu s 
členom 9(6). Izredne razmere na ravni 
Unije lahko razglasi tudi za posebej 
prizadeta geografska območja, ki obsegajo 
več kot eno državo članico.

Or. en
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Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi 
(predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, ustreznimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi 
organi in agencijo ACER) se zdi najboljši forum za razpravo in izmenjavo izkušenj ter za 
formalno posvetovanje in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi. Nedavna kriza je pokazala, 
da se podjetja lahko sama spopadajo z izgubami nad 10 % uvoza EU, če obstaja ustrezna 
infrastruktura. Zato je treba mejo 10 % dvigniti na vsaj 20 %. 

Predlog spremembe 390
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija razglasi izredne razmere na 
ravni Skupnosti na zahtevo enega 
pristojnega organa ali v primeru, ko 
Skupnost izgubi več kot 10 % dnevnega 
uvoza plina iz tretjih držav po izračunu
ENTSO-G. Izredne razmere na ravni 
Skupnosti razglasi, če več kot en pristojni 
organ razglasi izredne razmere, potem ko 
so bila opravljena preverjanja v skladu s 
členom 9(6). Izredne razmere na ravni 
Skupnosti lahko razglasi tudi za posebej 
prizadeta geografska območja, ki obsegajo 
več kot eno državo članico.

1. Komisija po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin lahko
razglasi izredne razmere na ravni Unije na 
zahtevo vsaj dveh pristojnih organov v 
prizadeti regiji ali v primeru, ko Unija
izgubi več kot 20 % dnevnega uvoza plina 
iz tretjih držav v primerjavi z načrtovanimi 
količinami uvoza po oceni ENTSO-G. Po 
posvetovanju s koordinacijsko skupino za 
plin izredne razmere na ravni Unije
razglasi, če več kot dva pristojna organa 
razglasita izredne razmere, potem ko so 
bila opravljena preverjanja v skladu s 
členom 9(6). Izredne razmere na ravni 
Unije lahko razglasi tudi za posebej 
prizadeta geografska območja, ki obsegajo 
več kot eno državo članico.

Or. en

Obrazložitev

V kriznih razmerah se je treba posvetovati s koordinacijsko skupino za plin kot strokovnim 
organom, ki predstavlja udeležene strani. Izredne razmere na ravni Unije se razglasijo samo 
v izjemnih okoliščinah, pogoji za razglasitev pa morajo biti strogi, da bi preprečili razglasitev 
izrednih razmer, kadar to ni potrebno.
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Predlog spremembe 391
Miloslav Ransdorf

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija razglasi izredne razmere na 
ravni Skupnosti na zahtevo enega 
pristojnega organa ali v primeru, ko 
Skupnost izgubi več kot 10 % dnevnega 
uvoza plina iz tretjih držav po izračunu
ENTSO-G. Izredne razmere na ravni 
Skupnosti razglasi, če več kot en pristojni 
organ razglasi izredne razmere, potem ko 
so bila opravljena preverjanja v skladu s 
členom 9(6). Izredne razmere na ravni 
Skupnosti lahko razglasi tudi za posebej 
prizadeta geografska območja, ki obsegajo 
več kot eno državo članico.

1. Komisija po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin lahko
razglasi izredne razmere na ravni Unije na 
zahtevo vsaj dveh pristojnih organov v 
prizadeti regiji ali v primeru, ko Unija
izgubi več kot 10 % dnevnega uvoza plina 
iz tretjih držav v primerjavi z načrtovanimi 
količinami uvoza po oceni ENTSO-G. Po 
posvetovanju s koordinacijsko skupino za 
plin izredne razmere na ravni Unije
razglasi, če več kot dva pristojna organa 
razglasita izredne razmere, potem ko so 
bila opravljena preverjanja v skladu s 
členom 9(6). Izredne razmere na ravni 
Unije lahko razglasi tudi za posebej 
prizadeta geografska območja, ki obsegajo 
več kot eno državo članico.

Or. en

Obrazložitev

V kriznih razmerah se je treba posvetovati s koordinacijsko skupino za plin kot strokovnim 
organom, ki predstavlja udeležene strani. Izredne razmere na ravni Unije se razglasijo samo 
v izjemnih okoliščinah, pogoji za razglasitev pa morajo biti strogi, da bi preprečili razglasitev 
izrednih razmer, kadar to ni potrebno.

Predlog spremembe 392
Gaston Franco

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija razglasi izredne razmere na 
ravni Skupnosti na zahtevo enega 
pristojnega organa ali v primeru, ko 
Skupnost izgubi več kot 10 % dnevnega 

1. Komisija po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin lahko
razglasi izredne razmere na ravni Unije na 
zahtevo vsaj dveh pristojnih organov v 
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uvoza plina iz tretjih držav po izračunu
ENTSO-G. Izredne razmere na ravni 
Skupnosti razglasi, če več kot en pristojni 
organ razglasi izredne razmere, potem ko 
so bila opravljena preverjanja v skladu s 
členom 9(6). Izredne razmere na ravni 
Skupnosti lahko razglasi tudi za posebej 
prizadeta geografska območja, ki obsegajo 
več kot eno državo članico.

prizadeti regiji ali v primeru, ko Unija
izgubi več kot 10 % dnevnega uvoza plina 
iz tretjih držav v primerjavi z načrtovanimi 
količinami uvoza po oceni ENTSO-G. Po 
posvetovanju s koordinacijsko skupino za 
plin izredne razmere na ravni Unije
razglasi, če več kot dva pristojna organa 
razglasita izredne razmere, potem ko so 
bila opravljena preverjanja v skladu s 
členom 9(6). Izredne razmere na ravni 
Unije lahko razglasi tudi za posebej 
prizadeta geografska območja, ki obsegajo 
več kot eno državo članico.

Or. en

Predlog spremembe 393
Christian Ehler, Markus Pieper

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija razglasi izredne razmere na 
ravni Skupnosti na zahtevo enega 
pristojnega organa ali v primeru, ko 
Skupnost izgubi več kot 10 % dnevnega 
uvoza plina iz tretjih držav po izračunu
ENTSO-G. Izredne razmere na ravni 
Skupnosti razglasi, če več kot en pristojni 
organ razglasi izredne razmere, potem ko 
so bila opravljena preverjanja v skladu s 
členom 9(6). Izredne razmere na ravni 
Skupnosti lahko razglasi tudi za posebej 
prizadeta geografska območja, ki obsegajo 
več kot eno državo članico.

1. Komisija razglasi izredne razmere na 
ravni Unije, kadar več kot en pristojni 
organ razglasi izredne razmere v skladu s 
členom 9(6), ali v primeru, ko Unija izgubi 
pomemben del dnevnega uvoza plina iz 
tretjih držav po oceni ENTSO-G, ki ga ne 
morejo nadomestiti tržni mehanizmi. Na 
zahtevo pristojnega organa lahko izredne 
razmere na ravni Unije razglasi tudi za 
posebej prizadeta geografska območja, ki 
obsegajo več kot eno državo članico.

Or. en

Obrazložitev

Izredne razmere na ravni Unije se razglasijo, samo če nacionalni in tržni ukrepi ne 
zadoščajo, da bi nadomestili izpad v oskrbi s plinom.
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Predlog spremembe 394
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija razglasi izredne razmere na 
ravni Skupnosti na zahtevo enega 
pristojnega organa ali v primeru, ko 
Skupnost izgubi več kot 10 % dnevnega 
uvoza plina iz tretjih držav po izračunu 
ENTSO-G. Izredne razmere na ravni 
Skupnosti razglasi, če več kot en pristojni 
organ razglasi izredne razmere, potem ko 
so bila opravljena preverjanja v skladu s 
členom 9(6).
Izredne razmere na ravni Skupnosti lahko 
razglasi tudi za posebej prizadeta 
geografska območja, ki obsegajo več kot 
eno državo članico.

1. Komisija lahko razglasi izredne razmere 
na ravni Skupnosti na zahtevo enega 
pristojnega organa ali v primeru, ko 
Skupnost izgubi več kot 10 % dnevnega 
uvoza plina iz tretjih držav po izračunu 
ENTSO-G ali več kot 50 % dnevnega 
uvoza plina v posamezni državi članici. 
Izredne razmere na ravni Skupnosti 
razglasi, če več kot en pristojni organ 
razglasi izredne razmere, potem ko so bila 
opravljena preverjanja v skladu s členom 
9(6).

Or. hu

Obrazložitev

Poleg izgube 10 % uvoza lahko tudi država članica izgubi ves uvoz plina, pa se pri tem ne 
razglasijo izredne razmere. Zato je treba zagotoviti, da Komisija deluje po načelu 
solidarnosti in da ima pristojnost za razglasitev izrednih razmer na ravni Skupnosti vedno, ko 
je oskrba s plinom v posamezni državi članici občutno motena.

Predlog spremembe 395
Aldo Patriciello

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko razglasi izredne razmere 
na ravni Skupnosti na zahtevo enega 
pristojnega organa ali v primeru, ko 
Skupnost izgubi več kot 10 % dnevnega 
uvoza plina iz tretjih držav po izračunu 
ENTSO-G. Izredne razmere na ravni 

1. Komisija lahko po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin razglasi 
izredne razmere na ravni Unije, ko Unija
izgubi več kot 20 % dnevnega uvoza plina 
iz tretjih držav po izračunu ENTSO-G. 
Izredne razmere na ravni Unije razglasi, če 
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Skupnosti razglasi, če več kot en pristojni 
organ razglasi izredne razmere, potem ko 
so bila opravljena preverjanja v skladu s 
členom 9(6). Izredne razmere na ravni 
Skupnosti lahko razglasi tudi za posebej 
prizadeta geografska območja, ki obsegajo 
več kot eno državo članico.

več kot en pristojni organ razglasi izredne 
razmere, potem ko so bila opravljena 
preverjanja v skladu s členom 9(6).
Izredne razmere na ravni Unije lahko 
razglasi tudi za posebej prizadeta 
geografska območja, ki obsegajo več kot 
eno državo članico.

Or. en

Obrazložitev

Ker je koordinacijska skupina za plin najprimernejša, da oceni stanje oskrbe s plinom in 
zagotovi ustrezno platformo za usklajevanje med industrijo, nacionalnimi uradniki in uradniki 
Komisije, bi se Komisija morala s skupino posvetovati, preden razglasi izredne razmere ali 
sprejme ukrepe, njene odločitve pa bi morale biti za Komisijo zavezujoče. Koordinacijsko 
skupino bi bilo trebe še okrepiti z dodatnimi predstavniki plinske industrije in pomembnih 
industrijskih odjemalcev.

Predlog spremembe 396
Hannes Swoboda

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija razglasi izredne razmere na 
ravni Skupnosti na zahtevo enega 
pristojnega organa ali v primeru, ko 
Skupnost izgubi več kot 10 % dnevnega 
uvoza plina iz tretjih držav po izračunu 
ENTSO-G. Izredne razmere na ravni 
Skupnosti razglasi, če več kot en pristojni 
organ razglasi izredne razmere, potem ko 
so bila opravljena preverjanja v skladu s 
členom 9(6). Izredne razmere na ravni 
Skupnosti lahko razglasi tudi za posebej 
prizadeta geografska območja, ki obsegajo 
več kot eno državo članico.

1. Komisija po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin razglasi 
izredne razmere na ravni Unije na zahtevo 
enega pristojnega organa ali v primeru, ko 
Unija izgubi več kot 10 % dnevnega uvoza 
plina iz tretjih držav po izračunu ENTSO-
G. Izredne razmere na ravni Unije razglasi, 
če več kot en pristojni organ razglasi 
izredne razmere, potem ko so bila 
opravljena preverjanja v skladu s členom 
9(6). Izredne razmere na ravni Unije lahko 
razglasi tudi za posebej prizadeta 
geografska območja, ki obsegajo več kot 
eno državo članico.

Or. en
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Predlog spremembe 397
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija razglasi izredne razmere na 
ravni Skupnosti na zahtevo enega 
pristojnega organa ali v primeru, ko 
Skupnost izgubi več kot 10 % dnevnega 
uvoza plina iz tretjih držav po izračunu 
ENTSO-G. Izredne razmere na ravni 
Skupnosti razglasi, če več kot en pristojni 
organ razglasi izredne razmere, potem ko 
so bila opravljena preverjanja v skladu s 
členom 9(6). Izredne razmere na ravni 
Skupnosti lahko razglasi tudi za posebej 
prizadeta geografska območja, ki obsegajo 
več kot eno državo članico.

1. Komisija razglasi izredne razmere na 
ravni Unije na zahtevo enega pristojnega 
organa ali v primeru, ko Unija izgubi več 
kot 10 % dnevnega uvoza plina iz tretjih 
držav po izračunu ENTSO-G. Izredne 
razmere na ravni Unije razglasi, če več kot 
en pristojni organ razglasi izredne razmere, 
potem ko so bila opravljena preverjanja v 
skladu s členom 9(6). Izredne razmere na 
ravni Unije razglasi tudi za posebej 
prizadeta geografska območja, ki obsegajo 
več kot eno državo članico.

Or. en

Obrazložitev

Pričakuje se, da Evropska komisija na ravni Skupnosti začne ukrepati, ko je vsaj ena država 
članica prizadeta zaradi motenj v oskrbi s plinom. Evropska komisija bi morala imeti vlogo 
predvsem politične pomočnice. Zavedamo se, da bodo imeli določeni ukrepi zaradi posebnosti 
plinske industrije regionalno razsežnost in da je pomoč med sosednjimi državami bolj 
naravna kot med državami iz različnih regij. 

Predlog spremembe 398
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija skliče zasedanje 
Koordinacijske skupine za plin, čim 
razglasi izredne razmere na ravni 
Skupnosti. 

2. Komisija skliče zasedanje 
koordinacijske skupine za plin, čim:

– se pojavi zanesljiv znak, da grozi motnja 
v oskrbi s plinom, po možnosti prek 
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mehanizma zgodnjega opozarjanja;
– se razlasijo stopnje zgodnjega 
opozarjanja, pripravljenosti ali izrednih 
razmer v državi članici; ali
– se razlasijo izredne razmere na ravni 
Unije.

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijsko skupino za plin je treba sklicati na samem začetku morebitne krize, da bi 
zagotovili učinkovito izmenjavo informacij in podprli učinkovit postopek odločanja v kriznih 
razmerah. 

Predlog spremembe 399
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija skliče zasedanje 
Koordinacijske skupine za plin, čim 
razglasi izredne razmere na ravni 
Skupnosti. 

2. Komisija skliče zasedanje 
koordinacijske skupine za plin, čim 
razglasi izredne razmere na ravni Unije. 

Or. en

Predlog spremembe 400
Christian Ehler, Markus Pieper

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob izrednih razmerah na ravni skupnosti
Komisija usklajuje ukrepe pristojnih 
organov. Komisija zlasti poskrbi za 
izmenjavo informacij, za doslednost in 
učinkovitost ukrepov na ravni držav članic 
in regionalni ravni glede na raven 

3. Ob izrednih razmerah na ravni Unije
Komisija usklajuje ukrepe pristojnih 
organov prek koordinacijske skupine za 
plin, s katero se je treba posvetovati, 
preden se sprejme kakršna koli odločitev. 
Komisija zlasti poskrbi za izmenjavo 
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Skupnosti ter usklajuje ukrepe v zvezi s 
tretjimi državami. Komisija lahko skliče 
skupino za krizno upravljanje, ki jo 
sestavljajo zlasti predstavniki 
industrijskega sektorja ter države članice, 
ki jih zadeva izredno stanje. 

informacij, za doslednost in učinkovitost 
ukrepov na ravni držav članic in regionalni 
ravni glede na raven Unije ter usklajuje 
ukrepe v zvezi s tretjimi državami prek 
podpredsednika Komisije/visokega 
predstavnika za zunanje zadeve in 
varnostno politiko ter komisarja za 
energetiko. Komisija skliče skupino za 
krizno upravljanje, ki jo sestavljajo zlasti 
predstavniki industrijskega sektorja ter 
države članice, ki jih zadeva izredno stanje. 
Komisija organizira naloge in obveznosti 
takšne skupine za krizno upravljanje, pri 
tem pa upošteva posebne pravice 
koordinacijske skupine za plin. Komisija 
zagotovi, da je koordinacijska skupina za 
plin redno obveščena o delu, ki ga 
opravlja skupina za krizno upravljanje.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 401
Takis Hadjigeorgiou

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob izrednih razmerah na ravni skupnosti
Komisija usklajuje ukrepe pristojnih 
organov. Komisija zlasti poskrbi za
izmenjavo informacij, za doslednost in 
učinkovitost ukrepov na ravni držav članic 
in regionalni ravni glede na raven
Skupnosti ter usklajuje ukrepe v zvezi s 
tretjimi državami. Komisija lahko skliče 
skupino za krizno upravljanje, ki jo 

3. Ob izrednih razmerah na ravni Unije
Komisija usklajuje ukrepe pristojnih 
organov, ne da bi posegala v pravico držav 
članic, da odgovarjajo za zanesljivost 
svoje oskrbe. Komisija zlasti spodbuja
izmenjavo informacij ter doslednost in 
učinkovitost ukrepov na ravni držav članic 
in regionalni ravni glede na raven Unije ter 
v posvetovanju s tretjimi državami
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sestavljajo zlasti predstavniki 
industrijskega sektorja ter države članice, 
ki jih zadeva izredno stanje. 

usklajuje ukrepe v zvezi z njimi.

Or. en

Predlog spremembe 402
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob izrednih razmerah na ravni skupnosti 
Komisija usklajuje ukrepe pristojnih 
organov. Komisija zlasti poskrbi za 
izmenjavo informacij, za doslednost in 
učinkovitost ukrepov na ravni držav članic 
in regionalni ravni glede na raven 
Skupnosti ter usklajuje ukrepe v zvezi s 
tretjimi državami. Komisija lahko skliče 
skupino za krizno upravljanje, ki jo 
sestavljajo zlasti predstavniki 
industrijskega sektorja ter države članice, 
ki jih zadeva izredno stanje. 

3. Ob izrednih razmerah na ravni skupnosti 
Komisija s soglasjem koordinacijske 
skupine za plin usklajuje ukrepe držav 
članic. Komisija zlasti poskrbi za 
izmenjavo informacij, za doslednost in 
učinkovitost ukrepov na ravni držav članic 
in regionalni ravni glede na raven 
Skupnosti ter usklajuje ukrepe v zvezi s 
tretjimi državami. Komisija lahko s 
soglasjem koordinacijske skupine za plin 
skliče skupino za krizno upravljanje, ki jo 
sestavljajo zlasti predstavniki 
industrijskega sektorja ter države članice, 
ki jih zadeva izredno stanje.

Or. de

Obrazložitev

Vloga zemeljskega plina v posameznih državah članicah, obseg infrastrukture in raven 
povezanosti s sosednjimi državami so tako različni, da bi morala o vsakem primeru motenj v 
oskrbi pred uvedbo ukrepov razpravljati skupina strokovnjakov. Ustrezna rešitev je 
koordinacijska skupina za plin, njeno vlogo pa bi bilo treba znatno okrepiti. 
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Predlog spremembe 403
Aldo Patriciello

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob izrednih razmerah na ravni skupnosti
Komisija usklajuje ukrepe pristojnih 
organov. Komisija zlasti poskrbi za 
izmenjavo informacij, za doslednost in 
učinkovitost ukrepov na ravni držav članic 
in regionalni ravni glede na raven
Skupnosti ter usklajuje ukrepe v zvezi s 
tretjimi državami. Komisija lahko skliče 
skupino za krizno upravljanje, ki jo 
sestavljajo zlasti predstavniki 
industrijskega sektorja ter države članice, 
ki jih zadeva izredno stanje.

3. Ob izrednih razmerah na ravni Unije
Komisija zagotavlja usklajevanje izrednih 
ukrepov pristojnih organov. Komisija zlasti 
poskrbi za izmenjavo informacij, za 
doslednost in učinkovitost ukrepov na 
ravni držav članic in regionalni ravni glede 
na raven Unije ter lahko zagotavlja 
usklajevanje ukrepov v zvezi s tretjimi 
državami. Komisija lahko skliče skupino 
za krizno upravljanje, ki jo sestavljajo 
zlasti predstavniki industrijskega sektorja 
ter države članice, ki jih zadeva izredno 
stanje.

Or. en

Obrazložitev

Pristojnosti Komisije morajo biti usmerjene k največji učinkovitosti ukrepov, ne da bi to 
vplivalo na možnost, da države članice opredelijo najprimernejše ukrepe glede na svoje 
specifične državne razmere. Izogniti se je treba izkrivljanju konkurence ter omejevanju držav 
članic in evropskih podjetij pri pobudah v zvezi s projekti in infrastrukturo.

Predlog spremembe 404
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob izrednih razmerah na ravni skupnosti
Komisija usklajuje ukrepe pristojnih 
organov. Komisija zlasti poskrbi za 
izmenjavo informacij, za doslednost in 
učinkovitost ukrepov na ravni držav članic 
in regionalni ravni glede na raven
Skupnosti ter usklajuje ukrepe v zvezi s 
tretjimi državami. Komisija lahko skliče 

3. Ob izrednih razmerah na ravni Unije
Komisija zagotavlja usklajevanje izrednih 
ukrepov pristojnih organov. Komisija zlasti 
poskrbi za izmenjavo informacij, za 
doslednost in učinkovitost ukrepov na 
ravni držav članic in regionalni ravni glede
na raven Unije ter lahko zagotavlja 
usklajevanje ukrepov v zvezi s tretjimi 
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skupino za krizno upravljanje, ki jo 
sestavljajo zlasti predstavniki 
industrijskega sektorja ter države članice, 
ki jih zadeva izredno stanje.

državami. Komisija lahko skliče skupino 
za krizno upravljanje, ki jo sestavljajo 
zlasti predstavniki industrijskega sektorja 
ter države članice, ki jih zadeva izredno 
stanje.

Or. en

Obrazložitev

Pristojnosti Komisije morajo biti usmerjene k največji učinkovitosti ukrepov, ne da bi to 
vplivalo na možnost, da države članice opredelijo najprimernejše ukrepe glede na svoje 
specifične državne razmere. Izogniti se je treba izkrivljanju konkurence ter omejevanju držav 
članic in evropskih podjetij pri pobudah v zvezi s projekti in infrastrukturo.

Predlog spremembe 405
Patrizia Toia, Anni Podimata

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob izrednih razmerah na ravni skupnosti
Komisija usklajuje ukrepe pristojnih 
organov. Komisija zlasti poskrbi za 
izmenjavo informacij, za doslednost in 
učinkovitost ukrepov na ravni držav članic 
in regionalni ravni glede na raven
Skupnosti ter usklajuje ukrepe v zvezi s 
tretjimi državami. Komisija lahko skliče 
skupino za krizno upravljanje, ki jo 
sestavljajo zlasti predstavniki 
industrijskega sektorja ter države članice, 
ki jih zadeva izredno stanje.

3. Ob izrednih razmerah na ravni Unije
Komisija zagotavlja usklajevanje izrednih 
ukrepov pristojnih organov. Komisija zlasti 
poskrbi za izmenjavo informacij, za 
doslednost in učinkovitost ukrepov na 
ravni držav članic in regionalni ravni glede 
na raven Unije ter lahko zagotavlja 
usklajevanje ukrepov v zvezi s tretjimi 
državami. Komisija lahko skliče skupino 
za krizno upravljanje, ki jo sestavljajo 
zlasti predstavniki industrijskega sektorja 
ter države članice, ki jih zadeva izredno 
stanje.

Or. en

Obrazložitev

Pristojnosti Komisije morajo biti usmerjene k največji učinkovitosti ukrepov, ne da bi to 
vplivalo na možnost, da države članice opredelijo najprimernejše ukrepe glede na svoje 
specifične državne razmere. Izogniti se je treba izkrivljanju konkurence ter omejevanju držav 
članic in evropskih podjetij pri pobudah v zvezi s projekti in infrastrukturo.
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Predlog spremembe 406
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob izrednih razmerah na ravni skupnosti
Komisija usklajuje ukrepe pristojnih 
organov. Komisija zlasti poskrbi za 
izmenjavo informacij, za doslednost in 
učinkovitost ukrepov na ravni držav članic 
in regionalni ravni glede na raven
Skupnosti ter usklajuje ukrepe v zvezi s 
tretjimi državami. Komisija lahko skliče 
skupino za krizno upravljanje, ki jo 
sestavljajo zlasti predstavniki 
industrijskega sektorja ter države članice, 
ki jih zadeva izredno stanje.

3. Ob izrednih razmerah na ravni Unije
Komisija po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin usklajuje 
ukrepe pristojnih organov. Komisija zlasti 
poskrbi za izmenjavo informacij, za 
doslednost in učinkovitost ukrepov na 
ravni držav članic in regionalni ravni glede 
na raven Unije ter usklajuje ukrepe v zvezi 
s tretjimi državami. Komisija lahko skliče 
skupino za krizno upravljanje, ki jo 
sestavljajo zlasti predstavniki 
industrijskega sektorja ter države članice, 
ki jih zadeva izredno stanje.

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi 
(predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, ustreznimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi 
organi in agencijo ACER) se zdi najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter formalna 
posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi, zato bi morala olajšati usklajevanje 
ukrepov za zanesljivost oskrbe. V skladu z določbami te uredbe se je treba z njo redno 
posvetovati.

Predlog spremembe 407
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob izrednih razmerah na ravni skupnosti
Komisija usklajuje ukrepe pristojnih 
organov. Komisija zlasti poskrbi za 
izmenjavo informacij, za doslednost in 

3. Ob izrednih razmerah na ravni Unije
Komisija po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin usklajuje 
ukrepe pristojnih organov. Komisija zlasti 
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učinkovitost ukrepov na ravni držav članic 
in regionalni ravni glede na raven
Skupnosti ter usklajuje ukrepe v zvezi s 
tretjimi državami. Komisija lahko skliče 
skupino za krizno upravljanje, ki jo 
sestavljajo zlasti predstavniki 
industrijskega sektorja ter države članice, 
ki jih zadeva izredno stanje.

poskrbi za izmenjavo informacij, za 
doslednost in učinkovitost ukrepov na 
ravni držav članic in regionalni ravni glede 
na raven Unije ter usklajuje ukrepe v zvezi 
s tretjimi državami. Komisija lahko skliče 
skupino za krizno upravljanje, ki jo 
sestavljajo zlasti predstavniki 
industrijskega sektorja ter države članice, 
ki jih zadeva izredno stanje.

Or. en

Predlog spremembe 408
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob izrednih razmerah na ravni skupnosti
Komisija usklajuje ukrepe pristojnih 
organov. Komisija zlasti poskrbi za 
izmenjavo informacij, za doslednost in 
učinkovitost ukrepov na ravni držav članic 
in regionalni ravni glede na raven
Skupnosti ter usklajuje ukrepe v zvezi s 
tretjimi državami. Komisija lahko skliče 
skupino za krizno upravljanje, ki jo 
sestavljajo zlasti predstavniki 
industrijskega sektorja ter države članice, 
ki jih zadeva izredno stanje.

3. Ob izrednih razmerah na ravni Unije
Komisija po posvetovanju s 
koordinacijsko skupino za plin usklajuje 
ukrepe pristojnih organov. Komisija zlasti 
poskrbi za izmenjavo informacij, za 
doslednost in učinkovitost ukrepov na 
ravni držav članic in regionalni ravni glede 
na raven Unije ter usklajuje ukrepe v zvezi 
s tretjimi državami. Komisija lahko skliče 
skupino za krizno upravljanje, ki jo 
sestavljajo zlasti predstavniki 
industrijskega sektorja ter države članice, 
ki jih zadeva izredno stanje.

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi 
(predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, ustreznimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi 
organi in agencijo ACER) se zdi najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter formalna 
posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi, zato bi morala olajšati usklajevanje 
ukrepov za zanesljivost oskrbe. V skladu z določbami te uredbe se je treba z njo redno 
posvetovati. 
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Predlog spremembe 409
Aldo Patriciello

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Če Komisija meni, da ukrep, ki ga je ob 
izrednih razmerah na ravni Unije sprejel 
pristojni organ ali podjetje za zemeljski 
plin, ni primeren za rešitev izrednih razmer 
ali resno ogroža položaj v drugi državi 
članici, lahko Komisija pristojnemu 
organu predloži mnenje.

V treh dneh, ko Komisija sporoči svojo 
zahtevo, zadevni pristojni organ spremeni 
svoj ukrep in obvesti Komisijo ali pa 
Komisiji razloži, zakaj se z zahtevo ne 
strinja. V slednjem primeru lahko 
Komisija svojo zahtevo spremeni ali 
umakne.
Če se Komisija v treh dneh odloči, da 
svoje zahteve ne bo spremenila ali 
umaknila, pristojni organ nemudoma 
ravna v skladu z zahtevo Komisije. 

Or. en

Obrazložitev

Pristojnosti Komisije morajo biti usmerjene k največji učinkovitosti ukrepov, ne da bi to 
vplivalo na možnost, da države članice opredelijo najprimernejše ukrepe glede na svoje 
specifične državne razmere. Izogniti se je treba izkrivljanju konkurence ter omejevanju držav 
članic in evropskih podjetij pri pobudah v zvezi s projekti in infrastrukturo.
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Predlog spremembe 410
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Če Komisija meni, da ukrep, ki ga je ob 
izrednih razmerah na ravni Unije sprejel 
pristojni organ ali podjetje za zemeljski 
plin, ni primeren za rešitev izrednih razmer 
ali resno ogroža položaj v drugi državi 
članici, lahko Komisija pristojnemu 
organu predloži mnenje.

V treh dneh, ko Komisija sporoči svojo 
zahtevo, zadevni pristojni organ spremeni 
svoj ukrep in obvesti Komisijo ali pa 
Komisiji razloži, zakaj se z zahtevo ne 
strinja. V slednjem primeru lahko 
Komisija svojo zahtevo spremeni ali 
umakne.
Če se Komisija v treh dneh odloči, da 
svoje zahteve ne bo spremenila ali 
umaknila, pristojni organ nemudoma 
ravna v skladu z zahtevo Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Pristojnosti Komisije morajo biti usmerjene k največji učinkovitosti ukrepov, ne da bi to 
vplivalo na možnost, da države članice opredelijo najprimernejše ukrepe glede na svoje 
specifične državne razmere. Izogniti se je treba izkrivljanju konkurence ter omejevanju držav 
članic in evropskih podjetniških projektov in infrastrukturnih pobud.
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Predlog spremembe 411
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Če Komisija meni, da ukrep, ki ga je ob 
izrednih razmerah na ravni Unije sprejel 
pristojni organ ali podjetje za zemeljski 
plin, ni primeren za rešitev izrednih razmer 
ali resno ogroža položaj v drugi državi 
članici, lahko Komisija pristojnemu 
organu ali podjetju za zemeljski plin
priporoči, naj spremeni svoj ukrep.

V treh dneh, ko Komisija sporoči svojo 
zahtevo, zadevni pristojni organ spremeni 
svoj ukrep in obvesti Komisijo ali pa 
Komisiji razloži, zakaj se z zahtevo ne 
strinja. V slednjem primeru lahko 
Komisija svojo zahtevo spremeni ali 
umakne.
Če se Komisija v treh dneh odloči, da 
svoje zahteve ne bo spremenila ali 
umaknila, pristojni organ nemudoma 
ravna v skladu z zahtevo Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Načrti preventivnih ukrepov in načrti za izredne razmere so prilagojeni razmeram in 
sredstvom na nacionalnem in regionalnem trgu, da bi preprečili izredne razmere na področju 
oskrbe s plinom. Zato Komisija ne bi smela imeti prevelikih pooblastil za oceno teh načrtov, 
prav tako pa ne bi smela od nacionalnih pristojnih organov in podjetij za zemeljski plin 
zahtevati, naj spremenijo svoje ukrepe. Prenos pooblastil na Komisijo tudi ni v skladu s 
členoma 5 in 6 Direktive 2009/73/ES, ki določa, da imajo glavno vlogo pri zagotavljanju 
zanesljive oskrbe s plinom države članice. 
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Predlog spremembe 412
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Če Komisija s soglasjem koordinacijske 
skupine za plin meni, da ukrep, ki ga je ob 
izrednih razmerah na ravni Skupnosti 
sprejela država članica ali podjetje za 
zemeljski plin, ni primeren za rešitev 
izrednih razmer ali resno ogroža položaj v 
drugi državi članici, Komisija od države 
članice ali podjetja za zemeljski plin 
zahteva, naj spremeni svoj ukrep.

V treh dneh, ko Komisija sporoči svojo 
zahtevo, zadevni pristojni organ spremeni 
svoj ukrep in obvesti Komisijo ali pa 
Komisiji razloži, zakaj se z zahtevo ne 
strinja.

V treh dneh, ko Komisija sporoči svojo 
zahtevo, država članica spremeni svoj 
ukrep in obvesti Komisijo ali pa Komisiji 
razloži, zakaj se z zahtevo ne strinja.

Če se Komisija v treh dneh odloči, da svoje 
zahteve ne bo spremenila ali umaknila, 
pristojni organ nemudoma ravna v skladu 
z zahtevo Komisije. 

Če se Komisija v treh dneh odloči, da svoje 
zahteve ne bo spremenila ali umaknila, 
država članica nemudoma ravna v skladu z 
zahtevo Komisije.

Or. de

Obrazložitev

Vloga zemeljskega plina v posameznih državah članicah, obseg infrastrukture in raven 
povezanosti s sosednjimi državami so tako različni, da bi morala o vsakem primeru motenj v 
oskrbi pred uvedbo ukrepov razpravljati skupina strokovnjakov. Ustrezna rešitev je 
koordinacijska skupina za plin, njeno vlogo pa bi bilo treba znatno okrepiti. 

Predlog spremembe 413
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če Komisija meni, da ukrep, ki ga je ob 
izrednih razmerah na ravni Skupnosti

4. Če Komisija meni, da ukrep, ki ga je ob 
izrednih razmerah na ravni Unije sprejel 



PE438.242v01-00 50/101 AM\802059SL.doc

SL

sprejel pristojni organ ali podjetje za 
zemeljski plin, ni primeren za rešitev 
izrednih razmer ali resno ogroža položaj v 
drugi državi članici, Komisija od 
pristojnega organa ali podjetja za zemeljski 
plin zahteva, naj spremeni svoj ukrep.

pristojni organ ali podjetje za zemeljski 
plin, ni primeren za rešitev izrednih razmer 
ali resno ogroža položaj v drugi državi 
članici, Komisija od pristojnega organa ali 
podjetja za zemeljski plin zahteva, naj 
spremeni svoj ukrep. Komisija v zahtevi 
opredeli ukrepe, ki jih morata pristojni 
organ ali podjetje za zemeljski plin 
sprejeti za obnovitev delovanja notranjega 
trga s plinom.

Or. en

Predlog spremembe 414
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi 
(predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, ustreznimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi 
organi in agencijo ACER) se zdi najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter formalna 
posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi, zato bi morala olajšati usklajevanje 
ukrepov za zanesljivost oskrbe. V skladu z določbami te uredbe se je treba z njo redno 
posvetovati.
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Predlog spremembe 415
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi 
(predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, ustreznimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi 
organi in agencijo ACER) se zdi najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter formalna 
posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi

Predlog spremembe 416
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Obrazložitev

As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry representatives, ENTSO-
G, the relevant customers, the national competent authorities and ACER), the Gas 
Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for discussion, sharing of experiences, 
as well as formal consultations and coordination with interested parties. Natural gas 
undertakings will be in direct relationship with national competent authorities and therefore 
should not receive instructions directly from the Commission because these instructions may 
not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the context of the 
applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and responsibilities and to 
ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in Article 10.4 (1) should 
be deleted.

Predlog spremembe 417
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 418
Takis Hadjigeorgiou

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če Komisija meni, da ukrep, ki ga je ob 
izrednih razmerah na ravni Skupnosti
sprejel pristojni organ ali podjetje za 
zemeljski plin, ni primeren za rešitev 

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

ali resno ogroža položaj v drugi državi 
članici, lahko Komisija pristojnemu 
organu ali podjetju za zemeljski plin
predlaga, naj spremeni svoj ukrep.

Or. en

Predlog spremembe 419
Takis Hadjigeorgiou

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V treh dneh, ko Komisija sporoči svojo 
zahtevo, zadevni pristojni organ spremeni 
svoj ukrep in obvesti Komisijo ali pa 
Komisiji razloži, zakaj se z zahtevo ne 
strinja. V slednjem primeru lahko Komisija 
svojo zahtevo spremeni ali umakne.

V razumnem časovnem obdobju, ko 
Komisija sporoči svojo zahtevo, zadevni 
pristojni organ spremeni svoj ukrep in 
obvesti Komisijo ali pa Komisiji razloži, 
zakaj se z zahtevo ne strinja. V slednjem 
primeru lahko Komisija svojo zahtevo 
spremeni ali umakne.

Or. en

Predlog spremembe 420
Takis Hadjigeorgiou

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se Komisija v treh dneh odloči, da 
svoje zahteve ne bo spremenila ali 
umaknila, pristojni organ nemudoma 
ravna v skladu z zahtevo Komisije. 

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 421
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Če Komisija meni, da so v izrednih 
razmerah na ravni Unije ukrepi 
pristojnega organa ali podjetij za 
zemeljski plin za obravnavanje teh razmer 
neučinkoviti, lahko začne neposredno 
izvajati ukrepe iz prilog II in III, da bi 
nemudoma obnovila oskrbo prizadetega 
trga s plinom. Neposredno sodelovanje 
Komisije je dovoljeno, dokler se ne obnovi 
delovanje notranjega trga za plin.
Komisija po posvetovanju s pristojnimi 
organi vzpostavi mehanizme nadomestil 
Unije na podlagi predhodno 
opredeljenega referenčnega tržnega 
vzorca, vključno s primerno premijo za 
podjetja za zemeljski plin, ki dajo v času 
razrednih razmer na ravni Unije na 
razpolago svoje zaloge zemeljskega plina. 

Or. en

Predlog spremembe 422
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pristojni organ ali podjetja za zemeljski 
plin ne izvedejo nobenega ukrepa, ki bi 
kadar koli omejil pretok plina znotraj 
notranjega trga.

5. Države članice in pristojni organi v 
skladu s svojimi pravnimi obveznostmi na 
področju zdravstvenih, varnostnih in 
okoljskih vprašanj ne izvedejo nobenega 
ukrepa, ki bi kadar koli neprimerno omejil 
pretok pogodbenih prostornin plina prek 
meja.

Or. en
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Obrazložitev

Potrebna je jasna razdelitev odgovornosti med različnimi zainteresiranimi stranmi. To je še 
posebej pomembno v zelo težkih izrednih razmerah, ki prizadenejo več držav članic in kjer 
zgolj tržni mehanizmi ne zadostujejo za razrešitev razmer. Predlog spremembe zagotavlja tudi 
skladnost s členoma 10(5) in 9(3) predlagane uredbe. Prav tako morajo podjetja spoštovati 
številne pravne določbe v zvezi z zgoraj omenjenimi vprašanji. Nove določbe bi morale biti 
skladne s temi določbami.

Predlog spremembe 423
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ob izrednih razmerah na ravni Skupnosti 
države članice poskrbijo za ohranitev 
čezmejnega dostopa do skladiščnih 
objektov in ne uvedejo pravnih določb, ki 
bi neupravičeno omejevale pretok plina do 
prizadetih trgov.

6. Ob izrednih razmerah na ravni Skupnosti 
države članice poskrbijo za ohranitev 
čezmejnega dostopa do skladiščnih 
objektov, ki temelji na obstoječih 
trgovinskih sporazumih, in ne uvedejo 
pravnih določb, ki bi neupravičeno 
omejevale pretok pogodbenih prostornin
plina do prizadetih trgov.

Or. en

Obrazložitev

Za zaščito obstoječih sporazumov je treba pojasniti, da je dostop odobren na podlagi teh 
sporazumov. Potrebna je jasna razdelitev odgovornosti med različnimi zainteresiranimi 
stranmi. To je še posebej pomembno v zelo težkih izrednih razmerah, ki prizadenejo več držav 
članic in kjer zgolj tržni mehanizmi ne zadostujejo za razrešitev razmer. Tudi v primeru 
izrednih razmer na ravni Unije je treba spoštovati trgovinske sporazume.

Predlog spremembe 424
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Če Komisija meni, da so v izrednih 
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razmerah na ravni Unije ukrepi pristojnih 
organov ali podjetij za zemeljski plin 
neučinkoviti za obravnavanje teh razmer, 
lahko začne neposredno izvajati ukrepe iz 
prilog II in III, da bi obnovila oskrbo 
prizadetega trga s plinom.
Komisija po posvetovanju s pristojnimi 
organi vzpostavi mehanizme nadomestil 
Unije na podlagi predhodno 
opredeljenega tržnega vzorca, vključno s 
primerno premijo za podjetja za zemeljski 
plin, ki dajo v času razrednih razmer na 
ravni Unije na razpolago svoje zaloge 
zemeljskega plina. 

Or. en

Obrazložitev

The Commission should coordinate the actions of the natural gas undertakings and national 
competent authorities until the normal functioning of the market is restored. However, if the 
voluntary actions undertaken at national level turn out to be ineffective, the Commission 
should be entitled – as a last resort - to take measures on its own responsibility. Those 
measures should be precisely limited to those which are indispensible to restore the 
functioning of internal market and should be also accompanied by a compensation 
mechanism, securing the minimal interests of the gas undertakings making their gas 
resources available. 

Predlog spremembe 425
Christian Ehler, Markus Pieper

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija naredi seznam trajnih rezerv za 
projektno skupino za spremljanje, ki jo 
sestavljajo strokovnjaki na področju 
industrije ter predstavniki Komisije. Ta 
projektna skupina za spremljanje se lahko 
vključi po potrebi. Skupina v sodelovanju z 
državami dobaviteljicami in tranzitnimi 
državami spremlja pretok plina znotraj
Skupnosti in zunaj nje in poroča o 

7. Komisija naredi seznam trajnih rezerv za 
projektno skupino za spremljanje, ki jo 
sestavljajo strokovnjaki na področju 
industrije, predstavniki Komisije ter 
uslužbenci komisarja za energetiko in 
podpredsednika Komisije/visokega 
predstavnika za skupno zunanjo in 
varnostno politiko. Ta projektna skupina 
za spremljanje se lahko vključi po potrebi. 
Skupina v sodelovanju z državami 
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slednjem. dobaviteljicami in tranzitnimi državami 
spremlja pretok plina znotraj Unije in zunaj 
nje in poroča o slednjem.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 426
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija naredi seznam trajnih rezerv za 
projektno skupino za spremljanje, ki jo 
sestavljajo strokovnjaki na področju 
industrije ter predstavniki Komisije. Ta 
projektna skupina za spremljanje se lahko 
vključi po potrebi. Skupina v sodelovanju z 
državami dobaviteljicami in tranzitnimi 
državami spremlja pretok plina znotraj 
Skupnosti in zunaj nje in poroča o 
slednjem. 

7. Komisija naredi seznam trajnih rezerv za 
projektno skupino za spremljanje, ki jo 
sestavljajo strokovnjaki na področju 
industrije ter predstavniki Komisije. Ta 
projektna skupina za spremljanje se lahko 
vključi po potrebi. Skupina v sodelovanju z 
državami dobaviteljicami in tranzitnimi 
državami spremlja pretok plina znotraj 
Skupnosti in zunaj nje in poroča o 
slednjem. Pri izbiri strokovnjakov in 
predstavnikov Komisije je treba v enaki 
meri upoštevati strokovne vidike in načelo 
regionalne uravnoteženosti.

Or. hu

Obrazložitev

Člani, ki naj bi delovali v projektni skupini za spremljanje, bi morali biti imenovani po načelu 
regionalne uravnoteženosti in glede na strokovno usposobljenost. Pri obvladovanju 
regionalnih kriz v oskrbi bi lahko imeli pomembno vlogo strokovnjaki z ustreznim 
poznavanjem lokalnih vprašanj. 
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Predlog spremembe 427
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija naredi seznam trajnih rezerv za 
projektno skupino za spremljanje, ki jo 
sestavljajo strokovnjaki na področju 
industrije ter predstavniki Komisije. Ta 
projektna skupina za spremljanje se lahko 
vključi po potrebi. Skupina v sodelovanju z 
državami dobaviteljicami in tranzitnimi 
državami spremlja pretok plina znotraj 
Skupnosti in zunaj nje in poroča o 
slednjem.

7. Ob doslednem upoštevanju mnenja 
koordinacijske skupine za plin Komisija 
naredi seznam trajnih rezerv za projektno 
skupino za spremljanje, ki jo sestavljajo 
strokovnjaki na področju industrije ter 
predstavniki Komisije. Ta projektna 
skupina za spremljanje se lahko vključi po 
potrebi. Skupina v sodelovanju z državami
proizvajalkami in tranzitnimi državami 
spremlja pretok plina znotraj Unije in zunaj 
nje in poroča o slednjem.

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi 
(predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, ustreznimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi 
organi in agencijo ACER) se zdi najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter formalna 
posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi, zato bi morala olajšati usklajevanje 
ukrepov za zanesljivost oskrbe. V skladu z določbami te uredbe se je treba z njo redno
posvetovati.

Predlog spremembe 428
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija naredi seznam trajnih rezerv za 
projektno skupino za spremljanje, ki jo 
sestavljajo strokovnjaki na področju 
industrije ter predstavniki Komisije. Ta 
projektna skupina za spremljanje se lahko 
vključi po potrebi. Skupina v sodelovanju z 
državami dobaviteljicami in tranzitnimi 
državami spremlja pretok plina znotraj 

7. Ob doslednem upoštevanju mnenja 
koordinacijske skupine za plin Komisija 
naredi seznam trajnih rezerv za projektno 
skupino za spremljanje, ki jo sestavljajo 
strokovnjaki na področju industrije ter 
predstavniki Komisije. Ta projektna 
skupina za spremljanje se lahko vključi po 
potrebi. Skupina v sodelovanju z državami
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Skupnosti in zunaj nje in poroča o 
slednjem.

proizvajalkami in tranzitnimi državami 
spremlja pretok plina znotraj Unije in zunaj 
nje in poroča o slednjem.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 429
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija naredi seznam trajnih rezerv za 
projektno skupino za spremljanje, ki jo 
sestavljajo strokovnjaki na področju 
industrije ter predstavniki Komisije. Ta 
projektna skupina za spremljanje se lahko 
vključi po potrebi. Skupina v sodelovanju z 
državami dobaviteljicami in tranzitnimi 
državami spremlja pretok plina znotraj 
Skupnosti in zunaj nje in poroča o 
slednjem.

7. Ob doslednem upoštevanju mnenja 
koordinacijske skupine za plin Komisija 
naredi seznam trajnih rezerv za projektno 
skupino za spremljanje, ki jo sestavljajo 
strokovnjaki na področju industrije ter 
predstavniki Komisije. Ta projektna 
skupina za spremljanje se lahko vključi po 
potrebi. Skupina v sodelovanju z državami
proizvajalkami in tranzitnimi državami 
spremlja pretok plina znotraj Unije in zunaj 
nje in poroča o slednjem.

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi 
(predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, ustreznimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi 
organi in agencijo ACER) se zdi najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter formalna 
posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi, zato bi morala olajšati usklajevanje 
ukrepov za zanesljivost oskrbe. Tako se mora Komisija v skladu z določbami te uredbe redno 
posvetovati z njo.
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Predlog spremembe 430
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija naredi seznam trajnih rezerv za 
projektno skupino za spremljanje, ki jo 
sestavljajo strokovnjaki na področju 
industrije ter predstavniki Komisije. Ta 
projektna skupina za spremljanje se lahko 
vključi po potrebi. Skupina v sodelovanju z 
državami dobaviteljicami in tranzitnimi 
državami spremlja pretok plina znotraj 
Skupnosti in zunaj nje in poroča o 
slednjem.

7. Ob doslednem upoštevanju mnenja 
koordinacijske skupine za plin Komisija 
naredi seznam trajnih rezerv za projektno 
skupino za spremljanje, ki jo sestavljajo 
strokovnjaki na področju industrije ter 
predstavniki Komisije. Ta projektna 
skupina za spremljanje se lahko vključi po 
potrebi. Skupina v sodelovanju z državami
proizvajalkami in tranzitnimi državami 
spremlja pretok plina znotraj Unije in zunaj 
nje in poroča o slednjem.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 431
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija naredi seznam trajnih rezerv za 
projektno skupino za spremljanje, ki jo 
sestavljajo strokovnjaki na področju 
industrije ter predstavniki Komisije. Ta 
projektna skupina za spremljanje se lahko 
vključi po potrebi. Skupina v sodelovanju z 

7. Po posvetovanju s koordinacijsko 
skupino za plin Komisija naredi seznam 
trajnih rezerv za projektno skupino za 
spremljanje, ki jo sestavljajo strokovnjaki 
na področju industrije ter predstavniki 
Komisije. Ta projektna skupina za 
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državami dobaviteljicami in tranzitnimi 
državami spremlja pretok plina znotraj 
Skupnosti in zunaj nje in poroča o 
slednjem.

spremljanje se lahko vključi po potrebi. 
Skupina v sodelovanju z državami 
dobaviteljicami in tranzitnimi državami 
spremlja pretok plina znotraj Unije in zunaj 
nje in poroča o slednjem.

Or. en

Predlog spremembe 432
Takis Hadjigeorgiou

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija naredi seznam trajnih rezerv za 
projektno skupino za spremljanje, ki jo 
sestavljajo strokovnjaki na področju 
industrije ter predstavniki Komisije. Ta 
projektna skupina za spremljanje se lahko 
vključi po potrebi. Skupina v sodelovanju z 
državami dobaviteljicami in tranzitnimi 
državami spremlja pretok plina znotraj 
Skupnosti in zunaj nje in poroča o 
slednjem. 

7. Komisija naredi seznam trajnih rezerv za 
projektno skupino za spremljanje, ki jo 
sestavljajo strokovnjaki na področju 
industrije ter predstavniki vseh držav 
članic. Ta projektna skupina za 
spremljanje se lahko vključi po potrebi. 
Skupina, vedno v sodelovanju z državami 
dobaviteljicami in tranzitnimi državami, 
spremlja pretok plina znotraj Unije in zunaj 
nje in poroča o slednjem.

Or. en

Predlog spremembe 433
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zaradi lažjega usklajevanja ukrepov, ki 
zadevajo zanesljivost oskrbe, se ustanovi 
koordinacijska skupina za plin. Skupino 
sestavljajo predstavniki pristojnih organov, 
Agencije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (ACER), Evropskega omrežja 
operaterjev prenosnega sistema za plin 

1. Zaradi lažjega usklajevanja ukrepov, ki 
zadevajo zanesljivost oskrbe, se ustanovi 
koordinacijska skupina za plin. Skupino 
sestavljajo predstavniki pristojnih organov, 
nacionalnih regulativnih organov, ki niso 
del pristojnih organov, Agencije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
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(ENTSO-G) ter predstavniška telesa 
zadevne industrije in zadevnih odjemalcev. 
Komisija odloči o sestavi Skupine in 
poskrbi, da je reprezentativna, ter 
predseduje Skupini. Skupina sprejme svoj 
poslovnik.

(ACER), Evropskega omrežja operaterjev 
prenosnega sistema za plin (ENTSO-G) ter 
predstavniška telesa zadevne industrije in 
elektrogospodarstva ter zadevnih 
odjemalcev. Komisija odloči o sestavi 
Skupine in poskrbi, da je reprezentativna, 
ter predseduje Skupini. Skupina sprejme 
svoj poslovnik.

Or. de

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin je imela v zadnji plinski krizi osrednjo vlogo. Zagotovo bi bilo 
dobro, če bi Komisija pregledala nacionalne načrte in zagotovila določeno stopnjo 
usklajenosti. Vendar bi morala osrednjo vlogo še naprej imeti koordinacijska skupina za plin 
njene pristojnosti pa bi bilo treba povečati.

Predlog spremembe 434
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zaradi lažjega usklajevanja ukrepov, ki 
zadevajo zanesljivost oskrbe, se ustanovi 
koordinacijska skupina za plin. Skupino 
sestavljajo predstavniki pristojnih organov, 
Agencije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (ACER), Evropskega omrežja 
operaterjev prenosnega sistema za plin 
(ENTSO-G) ter predstavniška telesa 
zadevne industrije in zadevnih odjemalcev. 
Komisija odloči o sestavi Skupine in 
poskrbi, da je reprezentativna, ter 
predseduje Skupini. Skupina sprejme svoj 
poslovnik.

1. Zaradi lažjega usklajevanja ukrepov, ki 
zadevajo zanesljivost oskrbe, se ustanovi 
koordinacijska skupina za plin. Skupino 
sestavljajo predstavniki pristojnih organov, 
Agencije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (ACER), Evropskega omrežja 
operaterjev prenosnega sistema za plin 
(ENTSO-G) ter predstavniška telesa 
zadevne industrije in zadevnih odjemalcev 
in predstavniki panoge proizvodnje 
električne energije. Komisija odloči o 
sestavi Skupine in poskrbi, da je 
reprezentativna, ter predseduje Skupini. 
Skupina sprejme svoj poslovnik.

Or. en

Obrazložitev

Vloga koordinacijske skupine za plin je zelo pomembna. Ker njene naloge presegajo zgolj 
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svetovanje, saj ocenjuje tudi razmere v zvezi z oskrbo s plinom in zagotavlja primerno 
platformo za sodelovanje med zainteresiranimi stranmi, bi jo morali sestavljati tudi 
predstavniki panoge proizvodnje električne energije.

Predlog spremembe 435
Takis Hadjigeorgiou

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zaradi lažjega usklajevanja ukrepov, ki 
zadevajo zanesljivost oskrbe, se ustanovi 
koordinacijska skupina za plin. Skupino 
sestavljajo predstavniki pristojnih 
organov, Agencije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER), 
Evropskega omrežja operaterjev 
prenosnega sistema za plin (ENTSO-G) ter 
predstavniška telesa zadevne industrije in 
zadevnih odjemalcev. Komisija odloči o 
sestavi Skupine in poskrbi, da je 
reprezentativna, ter predseduje Skupini.
Skupina sprejme svoj poslovnik.

1. Zaradi lažjega usklajevanja ukrepov, ki 
zadevajo zanesljivost oskrbe, se ustanovi 
koordinacijska skupina za plin. Skupino 
sestavljajo predstavniki vseh držav članic, 
Agencije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (ACER), Evropskega omrežja 
operaterjev prenosnega sistema za plin
(ENTSO-G) ter predstavniška telesa 
zadevne industrije in zadevnih odjemalcev.
Zagotovi se zastopanost vseh držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 436
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Koordinacijska skupina zagotovi, da 
so zastopane vse strani, in sicer glede na 
specifična vprašanja s področja varnosti, 
ali v primeru izrednih razmer glede na to, 
katere regije so udeležene v postopku za 
razglasitev izrednih razmer.

Or. it
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Obrazložitev

Sestava koordinacijske skupine se spreminja glede na to, katera vprašanja se obravnavajo.

Predlog spremembe 437
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Koordinacijska skupina za plin pomaga 
Komisija zlasti pri vprašanjih v zvezi z:

2. V skladu z določbami te uredbe
koordinacijska skupina za plin tesno 
sodeluje s Komisijo zlasti pri vprašanjih v 
zvezi z:

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi
(predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, ustreznimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi 
organi in agencijo ACER) se zdi najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter formalna 
posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi, zato bi morala olajšati usklajevanje 
ukrepov za zanesljivost oskrbe. V skladu z določbami te uredbe se je treba z njo redno 
posvetovati.

Predlog spremembe 438
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Koordinacijska skupina za plin pomaga 
Komisija zlasti pri vprašanjih v zvezi z:

2. V skladu z določbami te uredbe
koordinacijska skupina za plin tesno 
sodeluje s Komisijo zlasti pri vprašanjih v 
zvezi z:

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 439
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Koordinacijska skupina za plin pomaga 
Komisija zlasti pri vprašanjih v zvezi z:

2. V skladu z določbami te uredbe
koordinacijska skupina za plin tesno 
sodeluje s Komisijo zlasti pri vprašanjih v 
zvezi z:

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 440
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Koordinacijska skupina za plin pomaga 
Komisija zlasti pri vprašanjih v zvezi z:

2. V skladu z določbami te uredbe
koordinacijska skupina za plin tesno 
sodeluje s Komisijo zlasti pri vprašanjih v 
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zvezi z:

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 441
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Koordinacijska skupina za plin pomaga
Komisija zlasti pri vprašanjih v zvezi z: 

2. Koordinacijska skupina za plin sodeluje 
s Komisijo zlasti pri vprašanjih v zvezi z:

Or. de

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin je imela v zadnji plinski krizi osrednjo vlogo. Zagotovo bi bilo 
dobro, če bi Komisija pregledala nacionalne načrte in zagotovila določeno stopnjo 
usklajenosti. Vendar bi morala osrednjo vlogo še naprej imeti koordinacijska skupina za plin, 
njene pristojnosti pa bi bilo treba povečati.

Predlog spremembe 442
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ravnijo zanesljivosti pri oskrbi, 
referenčnimi merili in metodologijami
ocenjevanja;

(d) ravnijo zanesljivosti pri oskrbi, 
referenčnimi merili in metodologijami za 
ocenjevanje tveganja in učinka;
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Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi 
(predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, ustreznimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi 
organi in agencijo ACER) se zdi najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter formalna 
posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi, zato bi morala olajšati usklajevanje 
ukrepov za zanesljivost oskrbe. V skladu z določbami te uredbe se je treba z njo redno 
posvetovati.

Predlog spremembe 443
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ravnijo zanesljivosti pri oskrbi, 
referenčnimi merili in metodologijami
ocenjevanja;

(d) ravnijo zanesljivosti pri oskrbi, 
referenčnimi merili in metodologijami za 
ocenjevanje tveganja in učinka;

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 444
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ravnijo zanesljivosti pri oskrbi, 
referenčnimi merili in metodologijami
ocenjevanja;

(d) ravnijo zanesljivosti pri oskrbi, 
referenčnimi merili in metodologijami za 
ocenjevanje tveganja in učinka;
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Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 445
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ravnijo zanesljivosti pri oskrbi, 
referenčnimi merili in metodologijami
ocenjevanja;

(d) ravnijo zanesljivosti pri oskrbi, 
referenčnimi merili in metodologijami za 
ocenjevanje tveganja in učinka;

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 446
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) izvrševanjem načrtov; (g) izvrševanjem in pregledovanjem 
načrtov preventivnih ukrepov in načrtov 
za izredne razmere;
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Or. en

Predlog spremembe 447
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) izvrševanjem načrtov; (g) izvrševanjem, pregledovanjem in 
ukinjanjem načrtov;

Or. en

Predlog spremembe 448
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) izvrševanjem načrtov; (g) pregledovanjem in izvrševanjem 
načrtov;

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi 
(predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, ustreznimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi 
organi in agencijo ACER) se zdi najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter formalna 
posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi, zato bi morala olajšati usklajevanje 
ukrepov za zanesljivost oskrbe. V skladu z določbami te uredbe se je treba z njo redno 
posvetovati.
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Predlog spremembe 449
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) izvrševanjem načrtov; (g) pregledovanjem in izvrševanjem 
načrtov;

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 450
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) izvrševanjem načrtov; (g) pregledovanjem in izvrševanjem 
načrtov;

Or. en

Obrazložitev

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



AM\802059SL.doc 71/101 PE438.242v01-00

SL

Predlog spremembe 451
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) izvrševanjem načrtov; (g) pregledovanjem in izvrševanjem 
načrtov;

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 452
Gaston Franco

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pri uporabi te uredbe se 
koordinacijski skupini za plin posredujejo 
le informacije, ki niso zaupne narave. 

Or. en

Predlog spremembe 453
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija redno sklicuje zasedanja 3. Koordinacijska skupina za plin redno
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koordinacijske skupine za plin. zaseda.

Or. de

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin je imela v zadnji plinski krizi osrednjo vlogo. Zagotovo bi bilo 
dobro, če bi Komisija pregledala nacionalne načrte in zagotovila določeno stopnjo 
usklajenosti. Vendar bi morala osrednjo vlogo še naprej imeti koordinacijska skupina za plin, 
njene pristojnosti pa bi bilo treba povečati.

Predlog spremembe 454
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Oblikujejo se lahko regionalne 
podskupine koordinacijske skupine za 
plin, v katere so vključeni člani iz zadevne 
regije. Delo regionalnih podskupin 
nadzoruje koordinacijska skupina za plin.

Or. en

Obrazložitev

Da bi dosegli regionalne cilje iz predloga uredbe, morajo vse institucije ter podjetja za 
zemeljski plin razmisliti o učinkovitem skupnem delu in sodelovanju. Učinkovitost 
koordinacijske skupine za plin je na primer mogoče okrepiti, če je dovoljeno oblikovanje 
posebnih podskupin, ki bodo obravnavale vprašanja zanesljive oskrbe na regionalni ravni.

Predlog spremembe 455
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pri uporabi te uredbe se 
koordinacijski skupini za plin posredujejo 
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le informacije, ki niso zaupne narave. 

Or. en

Obrazložitev

Glede na sestavo koordinacijske skupine za plin lahko sporočanje zaupnih informacij zelo 
škoduje poslovnim interesom podjetij, spodkopava izvajanje pogodb, povzroča tržne motnje in 
celo ogroža zanesljivost oskrbe (zlasti, kar zadeva potrebo, da podjetja EU za oskrbo z 
zemeljskim plinom ohranijo pogajalsko moč pri pogajanjih z zunanjimi proizvajalci).

Predlog spremembe 456
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ v izrednih razmerah ima
redno ter vsak dan na voljo naslednje 
podatke:

1. Od ...* ima pristojni organ v izrednih 
razmerah redno ter vsak dan na voljo 
naslednje podatke:
* UL vstavi datum: 6 mesecev po začetku 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Informacije iz člena 12(1) morajo biti v času krize vsak dan na voljo pristojnemu organu. Ker 
je treba vzpostaviti komunikacijo za posredovanje potrebnih podatkov med pristojnim 
organom in udeleženci na trgu, mora biti za to predvideno šestmesečno obdobje.

Predlog spremembe 457
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) urni pretok plina na vseh čezmejnih 
vstopnih in izstopnih točkah ter na vseh 
točkah, ki proizvodni obrat povezujejo z 
omrežjem, skladiščnim objektom, 

(b) urni pretok plina na vseh čezmejnih 
vstopnih in izstopnih točkah ter na vseh 
točkah, ki prenosno omrežje povezujejo s 
proizvodnim obratom, skladiščnim 
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utekočinjenim zemeljskim plinom v 
mcm/d;

objektom ali terminalom za utekočinjeni 
zemeljski plin;

Or. en

Predlog spremembe 458
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) urni pretok plina na vseh čezmejnih 
vstopnih in izstopnih točkah ter na vseh 
točkah, ki proizvodni obrat povezujejo z 
omrežjem, skladiščnim objektom, 
utekočinjenim zemeljskim plinom v 
mcm/d;

(b) urni pretok plina na vseh čezmejnih 
vstopnih in izstopnih točkah ter na vseh 
točkah, ki prenosno omrežje povezujejo s 
proizvodnim obratom, skladiščnim 
objektom ali terminalom za utekočinjeni 
zemeljski plin;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje predlagani člen 12(1)(b). Spreminja tudi predlagani 
člen 12(1)(c), da bi zagotovil njegovo skladnost z razmerami na trgu, kjer bodo v praksi na 
voljo le najboljše ocene. Poleg tega v besedilu, ki ga predlaga podjetje PGNiG, niso navedene 
količine, a je očitno, da bi moral biti urni pretok plina naveden v milijonih kubičnih metrov na 
uro (mcm/h) namesto na dan (mcm/d), kot je navedeno v besedilu, ki ga predlaga Evropska 
komisija.

Predlog spremembe 459
Aldo Patriciello

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) urni pretok plina na vseh čezmejnih 
vstopnih in izstopnih točkah ter na vseh 
točkah, ki proizvodni obrat povezujejo z 
omrežjem, skladiščnim objektom, 
utekočinjenim zemeljskim plinom v 

(b) urni pretok plina na vseh čezmejnih 
vstopnih in izstopnih točkah ter na vseh 
točkah, ki prenosno omrežje povezujejo s 
proizvodnim obratom, skladiščnim 
objektom ali terminalom za utekočinjeni 
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mcm/d; zemeljski plin;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje predlagani člen 12(1)(b). Spreminja tudi predlagani 
člen 12(1)(c), da bi zagotovil njegovo skladnost z razmerami na trgu, kjer bodo v praksi na 
voljo le najboljše ocene.

Predlog spremembe 460
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) urni pretok plina na vseh čezmejnih 
vstopnih in izstopnih točkah ter na vseh 
točkah, ki proizvodni obrat povezujejo z 
omrežjem, skladiščnim objektom, 
utekočinjenim zemeljskim plinom v 
mcm/d;

(b) urni pretok plina na vseh čezmejnih 
vstopnih in izstopnih točkah ter na vseh 
točkah, ki prenosno omrežje povezujejo s 
proizvodnim obratom, skladiščnim 
objektom ali terminalom za utekočinjeni 
zemeljski plin;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje predlagani člen 12(1)(b). Spreminja tudi predlagani 
člen 12(1)(c), da bi zagotovil njegovo skladnost z razmerami na trgu, kjer bodo v praksi na 
voljo le najboljše ocene.

Predlog spremembe 461
Patrizia Toia, Anni Podimata

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) urni pretok plina na vseh čezmejnih 
vstopnih in izstopnih točkah ter na vseh 
točkah, ki proizvodni obrat povezujejo z 
omrežjem, skladiščnim objektom, 

(b) urni pretok plina na vseh čezmejnih 
vstopnih in izstopnih točkah ter na vseh 
točkah, ki prenosno omrežje povezujejo s 
proizvodnim obratom, skladiščnim 



PE438.242v01-00 76/101 AM\802059SL.doc

SL

utekočinjenim zemeljskim plinom v 
mcm/d;

objektom ali terminalom za utekočinjeni
zemeljski plin;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje predlagani člen 12(1)(b). Spreminja tudi predlagani 
člen 12(1)(c), da bi zagotovil njegovo skladnost z razmerami na trgu, kjer bodo v praksi na 
voljo le najboljše ocene.

Predlog spremembe 462
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) obdobje, izraženo v dnevih, ko je 
mogoče zagotoviti oskrbo s plinom 
zaščitenim odjemalcem.

(c) obdobje, izraženo v dnevih, ko se 
predvideva, da je mogoče zagotoviti 
oskrbo s plinom zaščitenim odjemalcem.

Or. en

Predlog spremembe 463
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) obdobje, izraženo v dnevih, ko je 
mogoče zagotoviti oskrbo s plinom 
zaščitenim odjemalcem.

(c) obdobje, izraženo v dnevih, ko se 
predvideva, da je mogoče zagotoviti 
oskrbo s plinom zaščitenim odjemalcem.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje predlagani člen 12(1)(b). Spreminja tudi predlagani 
člen 12(1)(c), da bi zagotovil njegovo skladnost z razmerami na trgu, kjer bodo v praksi na 
voljo le najboljše ocene. Poleg tega v besedilu, ki ga predlaga podjetje PGNiG, niso navedene 
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količine, a je očitno, da bi moral biti urni pretok plina naveden v milijonih kubičnih metrov na 
uro (mcm/h) namesto na dan (mcm/d), kot je navedeno v besedilu, ki ga predlaga Evropska 
komisija.

Predlog spremembe 464
Aldo Patriciello

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) obdobje, izraženo v dnevih, ko je 
mogoče zagotoviti oskrbo s plinom 
zaščitenim odjemalcem.

(c) obdobje, izraženo v dnevih, ko se 
predvideva, da je mogoče zagotoviti 
oskrbo s plinom zaščitenim odjemalcem.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje predlagani člen 12(1)(b). Spreminja tudi predlagani 
člen 12(1)(c), da bi zagotovil njegovo skladnost z razmerami na trgu, kjer bodo v praksi na 
voljo le najboljše ocene.

Predlog spremembe 465
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) obdobje, izraženo v dnevih, ko je 
mogoče zagotoviti oskrbo s plinom 
zaščitenim odjemalcem.

(c) obdobje, izraženo v dnevih, ko se 
predvideva, da je mogoče zagotoviti 
oskrbo s plinom zaščitenim odjemalcem.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje predlagani člen 12(1)(b). Spreminja tudi predlagani 
člen 12(1)(c), da bi zagotovil njegovo skladnost z razmerami na trgu, kjer bodo v praksi na 
voljo le najboljše ocene.
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Predlog spremembe 466
Patrizia Toia, Anni Podimata

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) obdobje, izraženo v dnevih, ko je 
mogoče zagotoviti oskrbo s plinom 
zaščitenim odjemalcem.

(c) obdobje, izraženo v dnevih, ko se 
predvideva, da je mogoče zagotoviti 
oskrbo s plinom zaščitenim odjemalcem.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje predlagani člen 12(1)(b). Spreminja tudi predlagani 
člen 12(1)(c), da bi zagotovil njegovo skladnost z razmerami na trgu, kjer bodo v praksi na 
voljo le najboljše ocene.

Predlog spremembe 467
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Po razglasitvi izrednih razmer pristojni 
organ Komisiji brez odlašanja zagotovi 
podrobno oceno izrednih razmer in 
učinkovitosti izvedenih ukrepov, vključno 
z oceno gospodarskih posledic izrednih 
razmer, vpliva menjave goriva na ravni 
emisij, vpliva na elektroenergetski sektor 
ter pomočjo, ki je bila zagotovljena 
Skupnosti in njenim državam članicam 
in/ali je bila od slednjih prejeta. 

5. Po razglasitvi izrednih razmer pristojni 
organ Komisiji brez odlašanja zagotovi 
podrobno oceno izrednih razmer in 
učinkovitosti izvedenih ukrepov, vključno 
z oceno gospodarskih posledic izrednih 
razmer, vpliva menjave goriva na ravni 
emisij, vpliva na elektroenergetski sektor 
ter pomočjo, ki je bila zagotovljena Uniji
in njenim državam članicam in/ali je bila 
od slednjih prejeta. Komisija preuči ocene 
držav članic in svoje rezultate v zbirni 
obliki predloži koordinacijski skupini za 
plin.

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi 
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(predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, ustreznimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi 
organi in agencijo ACER) se zdi najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter formalna 
posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi, zato bi morala olajšati usklajevanje 
ukrepov za zanesljivost oskrbe. V skladu z določbami te uredbe se je treba z njo redno 
posvetovati.

Predlog spremembe 468
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Po razglasitvi izrednih razmer pristojni 
organ Komisiji brez odlašanja zagotovi 
podrobno oceno izrednih razmer in 
učinkovitosti izvedenih ukrepov, vključno 
z oceno gospodarskih posledic izrednih 
razmer, vpliva menjave goriva na ravni 
emisij, vpliva na elektroenergetski sektor 
ter pomočjo, ki je bila zagotovljena 
Skupnosti in njenim državam članicam 
in/ali je bila od slednjih prejeta. 

5. Po razglasitvi izrednih razmer pristojni 
organ Komisiji brez odlašanja zagotovi 
podrobno oceno izrednih razmer in 
učinkovitosti izvedenih ukrepov, vključno 
z oceno gospodarskih posledic izrednih 
razmer, vpliva menjave goriva na ravni 
emisij, vpliva na elektroenergetski sektor 
ter pomočjo, ki je bila zagotovljena Uniji
in njenim državam članicam in/ali je bila 
od slednjih prejeta. Komisija preuči ocene 
držav članic in svoje rezultate v zbirni 
obliki predloži koordinacijski skupini za 
plin.

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi 
(predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, ustreznimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi 
organi in agencijo ACER) se zdi najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter formalna 
posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi, zato bi morala olajšati usklajevanje 
ukrepov za zanesljivost oskrbe. V skladu z določbami te uredbe se je treba z njo redno 
posvetovati.
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Predlog spremembe 469
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Po razglasitvi izrednih razmer pristojni 
organ Komisiji brez odlašanja zagotovi 
podrobno oceno izrednih razmer in 
učinkovitosti izvedenih ukrepov, vključno 
z oceno gospodarskih posledic izrednih 
razmer, vpliva menjave goriva na ravni 
emisij, vpliva na elektroenergetski sektor 
ter pomočjo, ki je bila zagotovljena 
Skupnosti in njenim državam članicam 
in/ali je bila od slednjih prejeta. 

5. Po razglasitvi izrednih razmer pristojni 
organ Komisiji brez odlašanja zagotovi 
podrobno oceno izrednih razmer in 
učinkovitosti izvedenih ukrepov, vključno 
z oceno gospodarskih posledic izrednih 
razmer, vpliva menjave goriva na ravni 
emisij, vpliva na elektroenergetski sektor 
ter pomočjo, ki je bila zagotovljena Uniji
in njenim državam članicam in/ali je bila 
od slednjih prejeta. Komisija preuči ocene
držav članic in svoje rezultate v zbirni 
obliki predloži koordinacijski skupini za 
plin.

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin kot strokovni organ z različnimi zainteresiranimi stranmi 
(predstavniki plinskega sektorja, ENTSO-G, ustreznimi odjemalci, pristojnimi nacionalnimi 
organi in agencijo ACER) se zdi najboljši forum za razpravo, izmenjavo izkušenj ter formalna 
posvetovanja in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi, zato bi morala olajšati usklajevanje 
ukrepov za zanesljivost oskrbe. V skladu z določbami te uredbe se je treba z njo redno 
posvetovati.

Predlog spremembe 470
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) države članice Komisiji pošljejo 
obstoječe medvladne sporazume, 
sklenjene s tretjimi državami, ki vplivajo 
na razvoj plinske infrastrukture in oskrbe s 
plinom; pred sklenitvijo novih medvladnih 
sporazumov države članice obvestijo 

(a) države članice Komisijo obvestijo o 
vseh medvladnih sporazumih, sklenjenih s 
tretjimi državami, ki vplivajo na razvoj 
plinske infrastrukture in oskrbe s plinom; 
pred sklenitvijo novih medvladnih 
sporazumov države članice obvestijo 
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Komisijo, naj oceni njihovo spoštovanje 
zakonodaje notranjega trga; 

Komisijo, naj oceni njihovo spoštovanje 
zakonodaje notranjega trga; 

Or. hu

Obrazložitev

Pošiljanje sporazumov, sklenjenih s tretjimi državami,vzbuja pomisleke zaradi zaupnosti 
občutljivih poslovnih informacij.

Predlog spremembe 471
Aldo Patriciello

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) države članice Komisiji pošljejo 
obstoječe medvladne sporazume, sklenjene 
s tretjimi državami, ki vplivajo na razvoj 
plinske infrastrukture in oskrbe s plinom; 
pred sklenitvijo novih medvladnih 
sporazumov države članice obvestijo 
Komisijo, naj oceni njihovo spoštovanje 
zakonodaje notranjega trga;

a) države članice Komisiji pošljejo 
obstoječe medvladne sporazume, sklenjene 
s tretjimi državami, ki vplivajo na razvoj 
plinske infrastrukture in oskrbe s plinom;

Or. en

Obrazložitev

Osnutek uredbe zahteva informacije, ki se zdijo nepotrebne za zagotovitev zanesljive oskrbe, 
sprožile pa bi zelo resna vprašanja glede zaupnosti. Zato se predlog spremembe osredotoča 
na informacije, ki so koristne za uresničitev ciljev uredbe.

Predlog spremembe 472
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) države članice Komisiji pošljejo a) države članice Komisiji pošljejo 
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obstoječe medvladne sporazume, sklenjene 
s tretjimi državami, ki vplivajo na razvoj 
plinske infrastrukture in oskrbe s plinom; 
pred sklenitvijo novih medvladnih 
sporazumov države članice obvestijo 
Komisijo, naj oceni njihovo spoštovanje 
zakonodaje notranjega trga;

obstoječe medvladne sporazume, sklenjene 
s tretjimi državami, ki vplivajo na razvoj 
plinske infrastrukture in oskrbe s plinom;

Or. en

Obrazložitev

Osnutek uredbe zahteva informacije, ki se zdijo nepotrebne za zagotovitev zanesljive oskrbe, 
sprožile pa bi zelo resna vprašanja glede zaupnosti. Zato se predlog spremembe osredotoča 
na informacije, ki so koristne za uresničitev ciljev uredbe.

Predlog spremembe 473
Patrizia Toia, Anni Podimata

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) države članice Komisiji pošljejo 
obstoječe medvladne sporazume, sklenjene 
s tretjimi državami, ki vplivajo na razvoj 
plinske infrastrukture in oskrbe s plinom; 
pred sklenitvijo novih medvladnih 
sporazumov države članice obvestijo 
Komisijo, naj oceni njihovo spoštovanje 
zakonodaje notranjega trga;

a) države članice Komisiji pošljejo 
obstoječe medvladne sporazume, sklenjene 
s tretjimi državami, ki vplivajo na razvoj 
plinske infrastrukture in oskrbe s plinom;

Or. en

Obrazložitev

Osnutek uredbe zahteva informacije, ki se zdijo nepotrebne za zagotovitev zanesljive oskrbe, 
sprožile pa bi zelo resna vprašanja glede zaupnosti. Zato se predlog spremembe osredotoča 
na informacije, ki so koristne za uresničitev ciljev uredbe.
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Predlog spremembe 474
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) države članice Komisiji pošljejo 
obstoječe medvladne sporazume, sklenjene 
s tretjimi državami, ki vplivajo na razvoj 
plinske infrastrukture in oskrbe s plinom; 
pred sklenitvijo novih medvladnih 
sporazumov države članice obvestijo 
Komisijo, naj oceni njihovo spoštovanje 
zakonodaje notranjega trga;

a) države članice Komisiji pošljejo 
obstoječe medvladne sporazume, sklenjene 
s tretjimi državami, ki vplivajo na razvoj 
plinske infrastrukture in oskrbe s plinom;

Or. en

Obrazložitev

Osnutek uredbe zahteva informacije, ki se zdijo nepotrebne za zagotovitev zanesljive oskrbe, 
sprožile pa bi zelo resna vprašanja glede zaupnosti. Zato se predlog spremembe osredotoča 
na informacije, ki so koristne za uresničitev ciljev uredbe.

Predlog spremembe 475
Takis Hadjigeorgiou

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) države članice Komisiji pošljejo 
obstoječe medvladne sporazume, sklenjene 
s tretjimi državami, ki vplivajo na razvoj 
plinske infrastrukture in oskrbe s plinom; 
pred sklenitvijo novih medvladnih 
sporazumov države članice obvestijo 
Komisijo, naj oceni njihovo spoštovanje 
zakonodaje notranjega trga; 

a) države članice Komisiji pošljejo 
obstoječe medvladne sporazume, sklenjene 
s tretjimi državami, ki vplivajo na razvoj 
plinske infrastrukture in oskrbe s plinom; 
po sklenitvi novih medvladnih sporazumov 
države članice o tem obvestijo Komisijo;

Or. en
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Predlog spremembe 476
Gaston Franco

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

b) Komisija ob posvetovanju z državami 
članicami in s koordinacijsko skupino za 
plin določi, katere informacije so resnično 
pomembne za ocenitev zanesljivosti 
oskrbe s plinom. Na podlagi tega lahko 
pristojni organi v zbirni obliki sporočijo 
Komisiji naslednje podrobnosti pogodb, ki 
jih podjetja za zemeljski plin v njihovi 
državi članici sklenejo z dobavitelji iz 
tretjih držav:

– trajanje pogodb in določbe o podaljšanju; – trajanje pogodb in določbe o podaljšanju;
– skupna letna pogodbena količina in 
povprečna mesečna količina;

– skupna letna pogodbena količina in 
povprečna mesečna količina;

– prilagodljivost pogodbene količine, 
vključno z določbami o obveznostih 
„vzemi ali plačaj”.
– pogodbeno dogovorjena prevzemna 
mesta.

– pogodbeno dogovorjena prevzemna 
mesta.

Or. en

Predlog spremembe 477
Aldo Patriciello

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

b) pristojni organi v zbirni obliki sporočijo 
Komisiji naslednje podrobnosti pogodb, ki 
jih podjetja za zemeljski plin na njihovem 
ozemlju sklenejo s proizvajalci iz tretjih 
držav:

– trajanje pogodb in določbe o 
podaljšanju;

– trajanje pogodb;
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– skupna letna pogodbena količina in
povprečna mesečna količina;

– razpoložljiva letna in mesečna 
pogodbena količina ter povprečna mesečna 
količina;

– prilagodljivost pogodbene količine, 
vključno z določbami o obveznostih 
„vzemi ali plačaj”.
– pogodbeno dogovorjena prevzemna 
mesta.

– pogodbeno dogovorjena prevzemna 
mesta.

Or. en

Obrazložitev

Osnutek uredbe zahteva informacije, ki se zdijo nepotrebne za zagotovitev zanesljive oskrbe, 
sprožile pa bi zelo resna vprašanja glede zaupnosti. Zato se predlog spremembe osredotoča 
na informacije, ki so koristne za uresničitev ciljev uredbe.

Predlog spremembe 478
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

b) pristojni organi v zbirni obliki sporočijo 
Komisiji naslednje podrobnosti pogodb, ki 
jih podjetja za zemeljski plin na njihovem 
ozemlju sklenejo s proizvajalci iz tretjih 
držav:

trajanje pogodb in določbe o podaljšanju; – trajanje pogodb;

– skupna letna pogodbena količina in
povprečna mesečna količina;

– razpoložljiva letna in mesečna 
pogodbena količina ter povprečna mesečna 
količina;

– prilagodljivost pogodbene količine, 
vključno z določbami o obveznostih 
„vzemi ali plačaj”.
– pogodbeno dogovorjena prevzemna 
mesta.

– pogodbeno dogovorjena prevzemna 
mesta.

Or. en
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Obrazložitev

Osnutek uredbe zahteva informacije, ki se zdijo nepotrebne za zagotovitev zanesljive oskrbe, 
sprožile pa bi zelo resna vprašanja glede zaupnosti. Zato se predlog spremembe osredotoča 
na informacije, ki so koristne za uresničitev ciljev uredbe.

Predlog spremembe 479
Patrizia Toia, Anni Podimata

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

b) pristojni organi v zbirni obliki sporočijo 
Komisiji naslednje podrobnosti pogodb, ki 
jih podjetja za zemeljski plin na njihovem 
ozemlju sklenejo s proizvajalci iz tretjih 
držav:

– trajanje pogodb in določbe o 
podaljšanju;

– trajanje pogodb;

– skupna letna pogodbena količina in
povprečna mesečna količina;

– razpoložljiva letna in mesečna 
pogodbena količina ter povprečna mesečna 
količina;

– prilagodljivost pogodbene količine, 
vključno z določbami o obveznostih 
„vzemi ali plačaj”.
– pogodbeno dogovorjena prevzemna 
mesta.

– pogodbeno dogovorjena prevzemna 
mesta.

Or. en

Obrazložitev

Osnutek uredbe zahteva informacije, ki se zdijo nepotrebne za zagotovitev zanesljive oskrbe, 
sprožile pa bi zelo resna vprašanja glede zaupnosti. Zato se predlog spremembe osredotoča 
na informacije, ki so koristne za uresničitev ciljev uredbe.
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Predlog spremembe 480
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

b) pristojni organi v zbirni obliki sporočijo 
Komisiji naslednje podrobnosti pogodb, ki 
jih podjetja za zemeljski plin na njihovem 
ozemlju sklenejo s proizvajalci iz tretjih 
držav:

– trajanje pogodb in določbe o 
podaljšanju;

– trajanje pogodb;

– skupna letna pogodbena količina in
povprečna mesečna količina;

– razpoložljiva letna in mesečna 
pogodbena količina ter povprečna mesečna 
količina;

– prilagodljivost pogodbene količine, 
vključno z določbami o obveznostih 
„vzemi ali plačaj”.
– pogodbeno dogovorjena prevzemna 
mesta.

– pogodbeno dogovorjena prevzemna 
mesta.

Or. en

Obrazložitev

Osnutek uredbe zahteva informacije, ki se zdijo nepotrebne za zagotovitev zanesljive oskrbe, 
sprožile pa bi zelo resna vprašanja glede zaupnosti. Zato se predlog spremembe osredotoča 
na informacije, ki so koristne za uresničitev ciljev uredbe.

Predlog spremembe 481
Hannes Swoboda

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

b) pristojni organi v zbirni obliki sporočijo 
Komisiji naslednje podrobnosti pogodb, ki 
jih podjetja za zemeljski plin v njihovi 
državi članici sklenejo z dobavitelji iz 
tretjih držav, pri čemer Komisija dobi vse 
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potrebne informacije za ukrepanje:

Or. en

Predlog spremembe 482
Claude Turmes

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

b) pristojni organi obvestijo Komisijo o 
naslednjih podrobnostih pogodb, ki jih 
podjetja za zemeljski plin v njihovi državi 
članici sklenejo z dobavitelji iz tretjih 
držav:

Or. en

Obrazložitev

Če pristojni organi zbirajo podatke iz člena 12(6)(b), jim morajo podjetja za zemeljski plin te
podatke zagotoviti. Pristojni organi sicer ne bi imeli pravne možnosti, da bi jih prejeli, če 
podjetja za zemeljski plin tega ne bi hotela storiti.

Predlog spremembe 483
Claude Turmes

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6 – točka b – pododstavek 1 a (novo) (po alineah)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi pristojni organ lahko izpolnil 
obveznosti iz tega odstavka, mu podjetja 
za zemeljski plin predložijo podatke iz 
prvega pododstavka, da jih pripravi v 
zbirni obliki.

Or. en
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Obrazložitev

Če pristojni organi zbirajo podatke iz člena 12(6)(b), jim morajo podjetja za zemeljski plin te 
podatke zagotoviti. Pristojni organi sicer ne bi imeli pravne možnosti, da bi jih prejeli, če 
podjetja za zemeljski plin tega ne bi hotela storiti.

Predlog spremembe 484
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg obveznosti spremljanja in 
poročanja, ki ju določa člen 5 Direktive o 
plinu, pristojni organ vsako leto do 31. 
julija izda in pošlje Komisiji poročilo z 
naslednjimi podatki: 

1. Poleg obveznosti spremljanja in 
poročanja, ki ju določa člen 5 Direktive o 
plinu, pristojni organ vsako leto do 31. 
julija pošlje Komisiji poročilo z 
naslednjimi podatki: 

(a) izračun kazalca N-1 in podatki, ki so 
potrebni za navedeni izračun, napredek pri 
potrebnih naložbah za izpolnjevanje 
standarda N-1, specifične težave, na 
katere so pri izpolnjevanju naletele 
posamezne države, ter nove in 
alternativne rešitve; 

(a) izračun kazalca N-1 in podatki, ki so 
potrebni za navedeni izračun; 

(b) letni zneski, trajanja in države 
dobaviteljice, ki jih obsegajo pogodbe za 
dobavo uvoženega plina;

(b) letni zneski, trajanja in države 
dobaviteljice, ki jih obsegajo pogodbe za 
dobavo uvoženega plina, v zbirni obliki;

(c) največja zmogljivost medsebojnih 
povezav na vsaki vstopni in izstopni točki 
v plinske sisteme in iz njih;

(c) največja zmogljivost medsebojnih 
povezav na vsaki vstopni in izstopni točki 
v plinske sisteme in iz njih;

(d) glavni elementi ustreznih medvladnih 
sporazumov, sklenjenih s tretjimi 
državami. 

(d) glavni elementi ustreznih medvladnih 
sporazumov, sklenjenih s tretjimi 
državami. 

Or. en

Obrazložitev

Sporočanje zaupnih informacij lahko zelo škoduje poslovnim interesom podjetij, spodkopava 
izvajanje pogodb, povzroča tržne motnje in celo ogroža zanesljivost oskrbe (zlasti, kar zadeva 
potrebo, da podjetja EU za oskrbo z zemeljskim plinom ohranijo pogajalsko moč pri 
pogajanjih z zunanjimi proizvajalci).
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Predlog spremembe 485
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg obveznosti spremljanja in 
poročanja, ki ju določa člen 5 Direktive o 
plinu, pristojni organ vsako leto do 31. 
julija izda in pošlje Komisiji poročilo z 
naslednjimi podatki: 

1. Poleg obveznosti spremljanja in 
poročanja, ki ju določa člen 5 Direktive o 
plinu, pristojni organ vsako leto do 31. 
julija pošlje Komisiji poročilo z 
naslednjimi podatki: 

(a) izračun kazalca N-1 in podatki, ki so 
potrebni za navedeni izračun, napredek pri 
potrebnih naložbah za izpolnjevanje 
standarda N-1, specifične težave, na 
katere so pri izpolnjevanju naletele 
posamezne države, ter nove in 
alternativne rešitve; 

(a) izračun kazalca N-1 in podatki, ki so 
potrebni za navedeni izračun; 

(b) letni zneski, trajanja in države 
dobaviteljice, ki jih obsegajo pogodbe za 
dobavo uvoženega plina;

(b) letni zneski, trajanja in države 
dobaviteljice, ki jih obsegajo pogodbe za 
dobavo uvoženega plina, v zbirni obliki;

(c) največja zmogljivost medsebojnih 
povezav na vsaki vstopni in izstopni točki 
v plinske sisteme in iz njih;

(c) največja zmogljivost medsebojnih 
povezav na vsaki vstopni in izstopni točki 
v plinske sisteme in iz njih;

(d) glavni elementi ustreznih medvladnih 
sporazumov, sklenjenih s tretjimi 
državami. 

(d) glavni elementi ustreznih medvladnih 
sporazumov, sklenjenih s tretjimi 
državami. 

Or. en

Predlog spremembe 486
Claude Turmes

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg obveznosti spremljanja in 
poročanja, ki ju določa člen 5 Direktive o 
plinu, pristojni organ vsako leto do 31. 

1. Poleg obveznosti spremljanja in 
poročanja, ki ju določa člen 5 Direktive o 
plinu, pristojni organ vsako leto do 31. 
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julija izda in pošlje Komisiji poročilo z 
naslednjimi podatki: 

julija izda in pošlje Komisiji poročilo z 
naslednjimi podatki, ki niso v zbirni obliki:

Or. en

Predlog spremembe 487
Fiorello Provera, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organi in Komisija poskrbijo za 
zaupnost poslovno občutljivih informacij. 

2. Pristojni organi in Komisija vedno 
skrbijo za zaupnost poslovno občutljivih 
informacij, ki so jim predložene v skladu s 
to uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Sporočanje zaupnih informacij lahko zelo škoduje poslovnim interesom podjetij, spodkopava 
izvajanje pogodb, povzroča tržne motnje in celo ogroža zanesljivost oskrbe (zlasti, kar zadeva 
potrebo, da podjetja EU za oskrbo z zemeljskim plinom ohranijo pogajalsko moč pri 
pogajanjih z zunanjimi proizvajalci).

Predlog spremembe 488
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organi in Komisija poskrbijo za 
zaupnost poslovno občutljivih informacij. 

2. Pristojni organi in Komisija poskrbijo za 
zaupnost poslovno občutljivih informacij, 
ki so jim predložene v skladu s to uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Sporočanje zaupnih informacij lahko zelo škoduje poslovnim interesom podjetij, spodkopava 
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izvajanje pogodb, povzroča tržne motnje in celo ogroža zanesljivost oskrbe (zlasti, kar zadeva 
potrebo, da podjetja EU za oskrbo z zemeljskim plinom ohranijo pogajalsko moč pri 
pogajanjih z zunanjimi proizvajalci).

Predlog spremembe 489
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija oblikuje sistem za 
neprekinjeno spremljanje zanesljivosti 
oskrbe s plinom in poročanje o njej, 
vključno z naslednjimi ukrepi:
(a) pripravo letnih poročil o tem, ali 
podjetja iz tretjih držav, zlasti glavni 
dobavitelji, in vse njihove odvisne družbe 
spoštujejo pravila, ki urejajo notranji trg 
energetskega sektorja, predvsem kar 
zadeva preglednost in skladnost z 
zakonodajo EU o konkurenčnosti;
(b) oceno vpliva vertikalno vključenih 
energetskih podjetij iz tretjih držav na 
notranji trg in izvajanja načela 
vzajemnosti;
(c) uporabo ustreznih ukrepov za 
preprečevanje nenadzorovanih naložb 
tujih državnih podjetij v energetski sektor 
EU, še posebej v plinska in električna 
omrežja;
(d) spremljanjem pogodb o zemeljskem 
plinu, sklenjenih med državami članicami 
in tretjimi državami, glede njihove 
skladnosti s pravili notranjega trga EU. 
Komisija razveljavi vse klavzule, ki 
delujejo kot klavzule o destinaciji, ker so 
te prepovedane z zakonodajo EU.

Or. en
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Predlog spremembe 490
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13a
Proizvodnim zmogljivostim, ki so potrebne 
za ohranjanje oskrbe (elektrarne, 
rafinerije, skladišča za zemeljski plin itd.), 
je treba omogočiti kar najbolj nemoteno 
obratovanje, da se zagotovi oskrba z 
zemeljskim plinom in električno energijo 
ter toploto. Prekoračitev predpisanih 
mejnih vrednosti je dopustna v obsegu, ki 
ga je treba določiti. Sprememba zahtev, ki 
jih določa zakonodaja o vodah, je 
dopustna v obsegu, ki ga je treba določiti. 
Pri tem je treba paziti, da ne bi bilo 
nevarnih obremenitev za okolje.

Or. de

Obrazložitev

(Povečane) uporabe konvencionalnih termoelektrarn in hidroelektrarn ter drugih ustreznih 
objektov za oskrbo v primeru krize ne smejo omejevati druge zakonske določbe.

Predlog spremembe 491
Claude Turmes

Predlog uredbe
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spremljanje Spremljanje, ki ga izvaja Evropska 
komisija
Komisija stalno spremlja ukrepe za 
zanesljivo oskrbo s plinom, med drugim 
tudi pogodbe o oskrbi s plinom, sklenjene 
med državami članicami in tretjimi 
državami, ter o njih poroča, da bi 
zagotovila njihovo skladnost s pravili 
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notranjega trga EU, zanesljivostjo oskrbe 
in zakonodajo o konkurenčnosti.

Potem ko Komisija oceni priglašene načrte 
in se posvetuje s Koordinacijsko skupino 
za plin, do […] pripravi sklepne ugotovitve 
o možnih načinih za izboljšanje 
zanesljivosti oskrbe na ravni Skupnosti ter 
Evropski parlament in Svet obvesti o 
izvajanju te uredbe. Poročilo vsebuje 
priporočila za izboljšanje te uredbe, kjer je 
to primerno.

Potem ko Komisija oceni priglašene načrte 
in se posvetuje s koordinacijsko skupino za 
plin, do […] pripravi sklepne ugotovitve o 
možnih načinih za izboljšanje zanesljivosti 
oskrbe na ravni Unije ter Evropski 
parlament in Svet obvesti o izvajanju te 
uredbe. Poročilo vsebuje priporočila za 
izboljšanje te uredbe, kjer je to primerno.

Or. en

Predlog spremembe 492
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potem ko Komisija oceni priglašene načrte 
in se posvetuje s Koordinacijsko skupino 
za plin, do […] pripravi sklepne ugotovitve 
o možnih načinih za izboljšanje 
zanesljivosti oskrbe na ravni Skupnosti ter 
Evropski parlament in Svet obvesti o 
izvajanju te uredbe. Poročilo vsebuje 
priporočila za izboljšanje te uredbe, kjer je 
to primerno.

Potem ko Komisija oceni priglašene načrte 
in se posvetuje s koordinacijsko skupino za 
plin, do […] pripravi sklepne ugotovitve o 
možnih načinih za izboljšanje zanesljivosti 
oskrbe na ravni Unije ter Evropski 
parlament in Svet obvesti o izvajanju te 
uredbe. Poročilo vsebuje priporočila za 
izboljšanje te uredbe, kjer je to primerno. 
Komisija lahko na osnovi ocen tveganja 
in učinka ter načrtov, ki jih na podlagi 
tega pripravijo vse države članice, izdela 
delovni program za oceno potreb po 
obvezujočih skupnih standardih za 
zanesljivost oskrbe in njihove izvedljivosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani pristop bi lahko končno utrl pot bolj predpisujočemu pristopu, ki bi temeljil na 
zavezujočih skupnih evropskih standardih za zanesljivost oskrbe, pod pogojem, da bi bila 
osnova zanje tehtna ocena učinka, da bi vodili k sorazmernim ukrepom, izvedljivim s 
tehničnega in gospodarskega vidika, in da bi ohranili manevrski prostor, potreben za 
upoštevanje nacionalnih in/ali regionalnih posebnosti.
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Predlog spremembe 493
Algirdas Saudargas

Predlog uredbe
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potem ko Komisija oceni priglašene načrte 
in se posvetuje s Koordinacijsko skupino 
za plin, do […] pripravi sklepne ugotovitve 
o možnih načinih za izboljšanje 
zanesljivosti oskrbe na ravni Skupnosti ter 
Evropski parlament in Svet obvesti o 
izvajanju te uredbe. Poročilo vsebuje 
priporočila za izboljšanje te uredbe, kjer je 
to primerno.

Potem ko Komisija oceni priglašene načrte 
in se posvetuje s koordinacijsko skupino za 
plin, do […] pripravi sklepne ugotovitve o 
možnih načinih za izboljšanje zanesljivosti 
oskrbe na ravni Unije ter Evropski 
parlament in Svet obvesti o izvajanju te 
uredbe. Da bi državam članicam, ki 
nimajo potrebne infrastrukture, omogočili 
izpolnjevanje standarda N-1, Komisija 
spremlja, kar je bilo narejeno na področju 
medsebojne povezljivosti trga, in po 
posvetovanju s koordinacijsko skupino za 
plin predlaga možne instrumente za 
okrepitev trga. Poročilo vsebuje 
priporočila za izboljšanje te uredbe, kjer je 
to primerno.

Or. en

Predlog spremembe 494
Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

PRILOGA I: IZRAČUN KAZALCA N-1

1. Izračun kazalca N-1

Kazalec N-1 kaže zmogljivost plinske infrastrukture1 za oskrbo plina ob največjem 

                                               
1 Osnutek Uredbe (ES) št. …/… Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za dostop do prenosnih omrežij za 
zemeljski plin in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005. Člen 2(18): „tehnična zmogljivost“ pomeni največjo 
stalno zmogljivost, ki jo upravljavec prenosnega omrežja lahko ponudi uporabnikom omrežja, upoštevajoč 
celovitost omrežja in obratovalne zahteve prenosnega omrežja.
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povpraševanju na izračunanem območju v primeru motenj v največji infrastrukturi.

„Izračunano območje“ pomeni geografsko območje, na katerem se izračuna uporaba 
kazalca N-1.

Tehnična zmogljivost1 vseh ostalih razpoložljivih infrastruktur za oskrbo s plinom mora biti v 
primeru motenj v največji infrastrukturi najmanj enaka skupnemu povpraševanju po plinu na 
izračunanem območju v 60-dnevnem obdobju izjemno velikega povpraševanja po plinu v 
najhladnejših obdobjih, ki se statistično pojavljajo vsakih 20 let.

Kazalec N-1 se izračuna kot je prikazano spodaj in mora biti najmanj enak 100 %.

                                     .IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout
N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, N-1 ≥ 100%

                                                                            .Dmax

Opredelitve, ki so potrebne za izračun kazalca N-1:

Opredelitve na strani dobave

Ipm – Največja tehnična zmogljivost plinovoda za uvoz (mcm/d) pomeni vsoto največje 
tehnične zmogljivosti plinovodov, ki zagotavljajo plin izračunanemu območju.

Pm – Največja proizvodna zmogljivost (mcm/d) pomeni vsoto največjih možnih stopenj 
proizvodnje vseh proizvodnih objektov na izračunanem območju, ob upoštevanju kritičnih 
elementov, kot je obnova nahajališč zemeljskega plina;

Sm – Zmogljivost odjema ob krizi (mcm/d) pomeni najvišjo stopnjo odjema vseh zalog na 
izračunanem območju, ki se lahko ohranja ob vsakem od šestdesetih dni obdobja motenj.
Ta stopnja se lahko določi s kombinacijo stopenj odjema različnih vrst vseh v 60-dnevnem 
obdobju uporabljenih skladiščnih objektov na izračunanem območju

LNGm – Največja zmogljivost obrata za utekočinjeni zemeljski plin (mcm/d) pomeni vsoto 
največjih možnih zmogljivosti na vseh terminalih za utekočinjenje zemeljskega plina ali 
uvoz, raztovarjanje, sistemske storitve, prehodna skladišča in ponovno uplinjanje 
utekočinjenega zemeljskega plina, upoštevajoč kritične elemente, kot so največje 
razpoložljive odpremne skladiščne zmogljivosti ter tehnična zmogljivost pošiljanja do 
sistema, ki izračunanemu območju zagotavlja plin v 60-dnevnem obdobju.

Im – zmogljivost največje plinske infrastrukture (mcm/d), ki izračunano območje oskrbuje z 
največjim deležem plina.

Kadar izračunano območje zagotavlja prenosno zmogljivost z več kot enega plinovoda ali 
vstopne točke in ni največja infrastruktura (Ipm ≠ Im), je v števcu prav tako treba odšteti 
preostalo prenosno zmogljivost.
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Tout – Zmogljivost prenosa odtoka (mcm/d) je vsota preostale tehnične zmogljivosti za 
prenos plina prek izračunanega območja v primeru motenj v največji infrastrukturi.

Izračun povpraševanja

Dmax – pomeni zmogljivost za oskrbo ustreznega dnevnega povpraševanja po plinu na 
izračunanem območju, ki je povezano z najhladnejšim dnem z izredno velikim 
povpraševanjem po plinu, ki se statistično pojavi vsakih 20 let.

Predlog spremembe

PRILOGA I: IZRAČUN FORMULE N-1

1. Definicija formule N-1

Formula N-1 kaže tehnično zmogljivost plinske infrastrukture1 za zadostitev skupnega 
povpraševanja po plinu na izračunanem območju v primeru motenj v največji infrastrukturi
na dan izjemno velikega povpraševanja po plinu, ki se statistično pojavlja vsakih 20 let.

Plinska infrastruktura vključuje omrežje za prenos zemeljskega plina ter proizvodne obrate, 
obrate za utekočinjeni zemeljski plin in skladiščne objekte na izračunanem območju.  

Tehnična zmogljivost2 vseh ostalih razpoložljivih plinskih infrastruktur mora biti v primeru 
motenj v največji plinski infrastrukturi najmanj enaka vsoti skupnega dnevnega 
povpraševanja po plinu na izračunanem območju na dan izjemno velikega povpraševanja, ki 
se statistično pojavlja vsakih 20 let.

Rezultati formule N-1, ki se izračuna, kot je prikazano spodaj, morajo biti najmanj enaki
100 %.

2. Metoda izračuna formule N-1

  %1001,100%1 


 N
D

ILNGSPEPN
max

mmmmm

3. Opredelitev parametrov formule N-1:

„Izračunano območje“ pomeni geografsko območje, na katerem se izračuna formula N-1.
Izračunano območje lahko zadeva nacionalno ali regionalno raven.

                                               
1 Uredba (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za dostop do prenosnih omrežij za zemeljski plin in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005. Člen 

2(18): „tehnična zmogljivost“ pomeni največjo stalno zmogljivost, ki jo upravljavec prenosnega omrežja lahko ponudi uporabnikom omrežja, upoštevajoč celovitost omrežja 

in obratovalne zahteve prenosnega omrežja;
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Opredelitev na strani povpraševanja

Dmax – pomeni skupno dnevno povpraševanje po plinu (v mcm/d) na izračunanem 
območju na dan izjemno velikega povpraševanja, ki se statistično pojavlja vsakih 20 let.

Opredelitve na strani dobave

EPm – Tehnična zmogljivost vstopnih točk (v mcm/d) pomeni vsoto tehnične zmogljivosti, 
tudi povratne, vseh vstopnih točk, ki lahko zagotavljajo plin izračunanemu območju.

Pm – Največja proizvodna zmogljivost (v mcm/d) pomeni vsoto največje dnevne proizvodne 
zmogljivosti vseh obratov za proizvodnjo plina na vstopnih točkah na izračunanem 
območju.

Sm – Zmogljivost odjema v krizi (v mcm/d) pomeni vsoto največje dnevne kapacitete odjema 
vseh skladiščnih objektov na izračunanem območju ob upoštevanju njihovih fizikalnih 
značilnosti.

LNGm – Največja zmogljivost obrata za utekočinjeni plin (v mcm/d) pomeni vsoto največjih 
dnevnih tehničnih zmogljivosti pošiljanja v obratih za utekočinjeni zemeljski plin na 
izračunanem območju ob upoštevanju kritičnih elementov, kot so raztovarjanje, sistemske 
storitve, prehodna skladišča in ponovno uplinjanje utekočinjenega zemeljskega plina ter 
tehnična zmogljivost pošiljanja do sistema.

Im – Tehnična zmogljivost največje plinske infrastrukture (v mcm/d) z največjo 
zmogljivostjo za oskrbo izračunanega območja.

Or. en

Predlog spremembe 495
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Priloga II – seznam -1 „Stran infrastrukture“ (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stran infrastrukture
• Povečanje prenosnih in dvosmernih 
tokov
• Terminal za utekočinjeni zemeljski plin 
(povečanje zmogljivosti skladiščenja in 
ponovnega uplinjanja)
• Podzemno skladiščenje plina (trgovinsko 
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in strateško)

Or. en

Obrazložitev

Sedanji osnutek uredbe se osredotoča na zanesljivost oskrbe na dva različna načina: 
infrastrukturni standard (n-1) in standard oskrbe. Ukrepi na področju infrastrukture, dobave 
in povpraševanja so ustrezna orodja za zagotavljanje zanesljive oskrbe.

Predlog spremembe 496
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Priloga II – seznam 1 „Stran dobave“ – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

• Zmogljivost terminala za utekočinjeni 
zemeljski plin in največja zmogljivost 
pošiljanja

črtano

Or. en

Obrazložitev

Sedanji osnutek uredbe se osredotoča na zanesljivost oskrbe na dva različna načina: 
infrastrukturni standard (n-1) in standard oskrbe. Ukrepi na področju infrastrukture, dobave 
in povpraševanja so ustrezna orodja za zagotavljanje zanesljive oskrbe.

Predlog spremembe 497
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Priloga II – seznam 1 "Stran dobave" – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

• Dvosmerni tok črtano

Or. en

Obrazložitev

Sedanji osnutek uredbe se osredotoča na zanesljivost oskrbe na dva različna načina: 
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infrastrukturni standard (n-1) in standard oskrbe. Ukrepi na področju infrastrukture, dobave 
in povpraševanja so ustrezna orodja za zagotavljanje zanesljive oskrbe.

Predlog spremembe 498
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Priloga II – seznam 1 "Stran dobave" – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

• Naložbe v infrastrukturo črtano

Or. en

Obrazložitev

Sedanji osnutek uredbe se osredotoča na zanesljivost oskrbe na dva različna načina: 
infrastrukturni standard (n-1) in standard oskrbe. Ukrepi na področju infrastrukture, dobave 
in povpraševanja so ustrezna orodja za zagotavljanje zanesljive oskrbe.

Predlog spremembe 499
Claude Turmes

Predlog uredbe
Priloga II – seznam 2 „Stran povpraševanja“ – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

• Možnost menjave goriva – uporaba 
alternativnih nadomestnih goriv v 
industrijskih obratih in elektrarnah

• Možnost menjave goriva – uporaba 
alternativnih nadomestnih goriv v 
industrijskih obratih in elektrarnah brez 
poseganja v obstoječo zakonodajo EU o 
emisijah toplogrednih plinov

Or. en
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Predlog spremembe 500
Claude Turmes

Predlog uredbe
Priloga III – seznam 1 „Stran dobave“ – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

• Prisilna menjava goriva • Prisilna menjava goriva brez poseganja v 
obstoječo zakonodajo EU o emisijah 
toplogrednih plinov

Or. en


