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Predlog spremembe 20
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti člena 194 
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti za atomsko energijo 
(Euratom) in Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti člena 194,

Or. en

Obrazložitev

Ta sklep se nanaša na mehanizem za izmenjavo informacij o medvladnih sporazumih na 
področju energije, torej vključuje trgovino z energijo v vseh oblikah. Temu je treba prilagoditi 
pravno podlago.

Predlog spremembe 21
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zakonodaja Unije od držav članic 
zahteva, da sprejmejo vse ustrezne ukrepe 
za zagotovitev izpolnjevanja obveznosti, ki 
izhajajo iz pogodb ali aktov institucij 
Unije. Zato bi morale države članice 
preprečiti ali odstraniti vsa neskladja med 
zakonodajo Unije in mednarodnimi 
sporazumi, ki jih sklepajo s tretjimi 
državami.

(2) Zakonodaja Unije od držav članic 
zahteva, da sprejmejo vse ustrezne ukrepe 
za zagotovitev izpolnjevanja obveznosti, ki 
izhajajo iz pogodb in tretjega energetskega 
svežnja Zato bi morale države članice 
preprečiti ali odstraniti vsa neskladja med 
zakonodajo Unije in mednarodnimi 
sporazumi, ki jih sklepajo s tretjimi 
državami.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega sklepa je vzpostaviti mehanizem za izmenjavo informacij o medvladnih 
sporazumih med državami članicami in tretjimi državami, tako da bo Komisija bolje 
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obveščena o sporazumih, ki so jih sklenile države članice. Glede na področje uporabe tega 
sklepa bi morala Komisija zagotavljati pravna mnenja državam članicam pri pogajanjih s 
tretjimi državami. Pravna vprašanja bi bilo treba obravnavati ločeno od politično-
ekonomskih vprašanj, do katerih pride zaradi ad-hoc rešitev institucij Unije. 

Predlog spremembe 22
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Ob priznavanju osrednje vloge, ki jo 
ima mednarodno sodelovanje na področju 
energije, morajo vsi medvladni sporazumi 
temeljiti na načelu medsebojnega 
spoštovanja do sodelujočih tretjih držav.

Or. en

Predlog spremembe 23
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(3) Zaščita varstva potrošnikov zahteva, da
so postopki za uvoz energije v Unijo iz 
tretjih držav pregledni in upoštevajo 
ekonomski interes potrošnikov. Notranji 
trg za energijo, ki ne deluje pravilno, 
povzroča občutljivost EU v zvezi z 
zanesljivostjo oskrbe z energijo. Visoka 
stopnja preglednosti v zvezi s sporazumi 
med državami članicami in tretjimi 
državami na področju energije bi Uniji 
omogočila sprejetje usklajenih ukrepov v 
duhu solidarnosti, da se zagotovita 
usklajenost takšnih sporazumov z 
zakonodajo Unije in učinkovita oskrba z 
energijo. Vendar je bistvenega pomena, da 
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države članice ohranijo odgovornost za 
vsebino medvladnih sporazumov.

Or. en

Predlog spremembe 24
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(3) Pravilno delovanje notranjega trga za 
energijo zahteva, da se energija, uvožena v 
Unijo iz tretjih držav, v celoti ureja s 
pravili o vzpostavitvi notranjega trga za 
energijo. Notranji trg za energijo, ki ne 
deluje pravilno, povzroča občutljivost EU 
v zvezi z zanesljivostjo oskrbe z energijo.
Visoka stopnja preglednosti v zvezi s 
sporazumi med državami članicami in 
tretjimi državami na področju energije bi 
Uniji omogočila sprejetje usklajenih 
ukrepov v duhu solidarnosti, da se 
zagotovita usklajenost takšnih sporazumov 
z zakonodajo Unije in z dolgoročnimi cilji 
EU na področju energije in podnebja ter
učinkovita oskrba z energijo, hkrati pa bi 
preprečili nastajanje presežnih 
zmogljivosti in tako zagotovili ekonomsko 
učinkovitost, trajnost in poštene cene za 
potrošnike.

Or. en

Predlog spremembe 25
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 26
Giles Chichester

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 27
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Novi mehanizem za izmenjavo 
informacij bi moral zajeti le medvladne 
sporazume, ki lahko vplivajo na notranji 
trg za energijo ali zanesljivost oskrbe z 
energijo, ker sta ti vprašanji dejansko 
povezani. Vsebovati bi moral zlasti vse 
medvladne sporazume, ki vplivajo na 
dobavo plina, nafte ali električne energije 
po fiksni infrastrukturi, ali na količino 
energije, uvožene v Unijo iz tretjih držav.

(4) Novi mehanizem za izmenjavo 
informacij bi moral zajeti vse medvladne 
sporazume, ki vplivajo na dobavo plina, 
nafte ali električne energije po fiksni 
infrastrukturi, ali na količino energije, 
uvožene v Unijo iz tretjih držav. Za 
namene tega sklepa bi morali kot 
„medvladni sporazumi“ veljati tudi 
sporazumi med državami članicami in 
gospodarskimi subjekti v javni lasti v 
tretjih državah.

Or. en

Predlog spremembe 28
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Novi mehanizem za izmenjavo 
informacij bi moral zajeti le medvladne 
sporazume, ki lahko vplivajo na notranji 
trg za energijo ali zanesljivost oskrbe z 
energijo, ker sta ti vprašanji dejansko 
povezani. Vsebovati bi moral zlasti vse 
medvladne sporazume, ki vplivajo na 
dobavo plina, nafte ali električne energije 
po fiksni infrastrukturi, ali na količino 
energije, uvožene v Unijo iz tretjih držav.

(4) Novi mehanizem za izmenjavo 
informacij bi moral zajeti le medvladne 
sporazume o uvozu energije, ki lahko 
vplivajo na notranji trg za energijo ali 
zanesljivost oskrbe z energijo, ker sta ti 
vprašanji dejansko povezani. Vsebovati bi 
moral zlasti vse medvladne sporazume, ki 
vplivajo na dobavo plina, nafte ali 
električne energije po fiksni infrastrukturi, 
ali na količino energije, uvožene v Unijo iz 
tretjih držav. Iz mehanizma se izvzame 
izvoz plina, nafte ali električne energije
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Or. en

Predlog spremembe 29
Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Novi mehanizem za izmenjavo 
informacij bi moral zajeti le medvladne 
sporazume, ki lahko vplivajo na notranji 
trg za energijo ali zanesljivost oskrbe z 
energijo, ker sta ti vprašanji dejansko 
povezani. Vsebovati bi moral zlasti vse 
medvladne sporazume, ki vplivajo na 
dobavo plina, nafte ali električne energije 
po fiksni infrastrukturi, ali na količino 
energije, uvožene v Unijo iz tretjih držav.

(4) Novi mehanizem za izmenjavo 
informacij bi moral zajeti le medvladne 
sporazume, ki vplivajo na notranji trg za 
energijo ali zanesljivost oskrbe z energijo, 
ker sta ti vprašanji dejansko povezani. 
Vsebovati bi moral zlasti vse medvladne 
sporazume, ki vplivajo na dobavo plina, 
nafte ali električne energije po fiksni 
infrastrukturi, ali na količino energije, 
uvožene v Unijo iz tretjih držav.

Or. en

Predlog spremembe 30
Krišjānis Kariņš

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Novi mehanizem za izmenjavo 
informacij bi moral zajeti le medvladne 
sporazume, ki lahko vplivajo na notranji 
trg za energijo ali zanesljivost oskrbe z 
energijo, ker sta ti vprašanji dejansko 
povezani. Vsebovati bi moral zlasti vse 
medvladne sporazume, ki vplivajo na 
dobavo plina, nafte ali električne energije 
po fiksni infrastrukturi, ali na količino 
energije, uvožene v Unijo iz tretjih držav.

(4) Novi mehanizem za izmenjavo 
informacij bi moral zajeti le medvladne 
sporazume, ki vplivajo na notranji trg za 
energijo ali zanesljivost oskrbe z energijo, 
ker sta ti vprašanji dejansko povezani. 
Vsebovati bi moral zlasti vse medvladne 
sporazume, ki vplivajo na dobavo plina, 
nafte ali električne energije po fiksni 
infrastrukturi, ali na količino energije, 
uvožene v Unijo iz tretjih držav.

Or. en
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Predlog spremembe 31
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Novi mehanizem za izmenjavo 
informacij bi moral zajeti le medvladne 
sporazume, ki lahko vplivajo na notranji 
trg za energijo ali zanesljivost oskrbe z 
energijo, ker sta ti vprašanji dejansko 
povezani. Vsebovati bi moral zlasti vse 
medvladne sporazume, ki vplivajo na 
dobavo plina, nafte ali električne energije 
po fiksni infrastrukturi, ali na količino 
energije, uvožene v Unijo iz tretjih držav.

(4) Novi mehanizem za izmenjavo 
informacij bi moral zajeti le medvladne 
sporazume, ki bi lahko vplivala na notranji 
trg za energijo ali zanesljivost oskrbe z 
energijo, ker sta ti vprašanji dejansko 
povezani. Vsebovati bi moral zlasti vse 
medvladne sporazume, ki vplivajo na 
dobavo plina, nafte ali električne energije 
po fiksni infrastrukturi, ali na količino 
energije, uvožene v Unijo iz tretjih držav.

Or. en

Obrazložitev

Glede na besedilo členov 101 in 107(1) PDEU je izraz „bi lahko vplivala“ ustreznejši za opis 
različnih sedanjih in prihodnjih vplivov na notranji trg ali zanesljivost oskrbe z energijo.

Predlog spremembe 32
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Komisija bi morala zagotoviti, da se 
spoštujejo interesi evropski potrošnikov in 
vztrajati pri skladnosti medvladnih 
sporazumov na področju energije z 
zakonodajo Unije, zlasti z določbami o 
notranjem trgu za energijo in dostopu 
tretjih strank.
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Predlog spremembe 33
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Za sporazume na področju trgovine z 
energijo, sklenjene s tretjimi državami, 
katerih glavni cilj je odpraviti trgovinske 
ovire, kot so tarife in kvote, velja člen 207 
PDEU.

Or. en

Predlog spremembe 34
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(5) Medvladne sporazume, ki jih je treba v 
celoti uradno sporočiti Komisiji na podlagi 
[Uredbe (EU) št. …/… Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne … o prehodnih 
dogovorih za dvostranske sporazume o 
naložbah med državami članicami in 
tretjimi državami], je treba izključiti iz 
mehanizma za izmenjavo informacij, ki ga 
določa ta sklep. Vendar bi morala 
Komisija pregledati take dvostranske 
naložbene sporazume med državami 
članicami in tretjimi državami, in sicer ali 
vsebujejo specifične določbe o energiji, ki 
so pomembne za področje uporabe tega 
sklepa, ter o tem poročati Evropskemu 
parlamentu in Svetu.
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Predlog spremembe 35
Bendt Bendtsen

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Za uveljavljanje načela vzajemnosti v 
energetski zunanji razsežnosti Unije bi 
bilo treba države članice spodbujati, naj 
podpisujejo pogodbe zgolj s tretjimi 
državami, ki so uvedle tako zakonodajo na 
področju energije, ki ustreza pravilom 
trga EU, zlasti pravilom o ločevanju 
lastništva v tretjem energetskem svežnju1.
____________
1 UL L 211, 14.8.2009.

Or. da

Obrazložitev

Energetski trgi so zaradi integracije bolj učinkoviti, zato bi morali imeti vlagatelji in akterji 
na trgu enake možnosti za delovanje v tretjih državah, saj morajo te delovati v EU.

Predlog spremembe 36
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ta sklep se ne nanaša na sporazume 
med gospodarskimi subjekti, razen in samo 
v primeru, če se medvladni sporazumi 
izrecno sklicujejo na takšne komercialne 
sporazume. Gospodarski subjekti, ki se 
dogovarjajo o komercialnih sporazumih s 
subjekti iz tretjih držav, lahko kljub temu 
zaprosijo Komisijo za navodila, da se 

(7) Ta sklep se ne bi smela nanašati na 
sporazume med gospodarskimi subjekti, 
razen in samo v primeru, če se medvladni 
sporazumi izrecno sklicujejo na takšne 
komercialne sporazume ali kadar za 
energetski projekt, ki vpliva na notranji 
trg za energijo ali zanesljivost oskrbe z 
njo, izjemoma ni medvladnega 
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prepreči morebitna kolizija z zakonodajo 
Unije.

sporazuma. Gospodarski subjekti, ki se 
dogovarjajo o komercialnih sporazumih s 
subjekti iz tretjih držav, lahko kljub temu 
zaprosijo Komisijo za navodila, da se 
prepreči morebitna kolizija z zakonodajo 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 37
Gaston Franco

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ta sklep se ne nanaša na sporazume 
med gospodarskimi subjekti, razen in 
samo v primeru, če se medvladni 
sporazumi izrecno sklicujejo na takšne 
komercialne sporazume. Gospodarski 
subjekti, ki se dogovarjajo o komercialnih 
sporazumih s subjekti iz tretjih držav, 
lahko kljub temu zaprosijo Komisijo za 
navodila, da se prepreči morebitna kolizija 
z zakonodajo Unije.

(7) Ta sklep se ne sme nanašati na 
sporazume med gospodarskimi subjekti. 
Gospodarski subjekti, ki se dogovarjajo o 
komercialnih sporazumih s subjekti iz 
tretjih držav, lahko kljub temu zaprosijo 
Komisijo za navodila, da se prepreči 
morebitna kolizija z zakonodajo Unije.

Or. fr

Predlog spremembe 38
Fiorello Provera

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ta sklep se ne nanaša na sporazume 
med gospodarskimi subjekti, razen in 
samo v primeru, če se medvladni 
sporazumi izrecno sklicujejo na takšne 
komercialne sporazume. Gospodarski 
subjekti, ki se dogovarjajo o komercialnih 

(7) Ta sklep se ne bi smel nanašati na 
sporazume med gospodarskimi subjekti. 
Gospodarski subjekti, ki se dogovarjajo o 
komercialnih sporazumih s subjekti iz 
tretjih držav, lahko kljub temu zaprosijo 
Komisijo za navodila, da se prepreči 
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sporazumih s subjekti iz tretjih držav, 
lahko kljub temu zaprosijo Komisijo za 
navodila, da se prepreči morebitna kolizija 
z zakonodajo Unije.

morebitna kolizija z zakonodajo Unije.

Or. en

Obrazložitev

Iz področja uporabe tega sklepa je treba izključiti sporazume med gospodarskimi subjekti, saj 
so ti bistveno orodje za konkurenco in morajo ostati zaupni. Poleg tega morajo v skladu z 
nedavno sprejetimi predpisi EU zasebna podjetja Evropski komisiji že sedaj posredovati 
informacije o komercialnih pogodbah (Uredbi EU št. 994/2010 in št. 1227/2011). Na tej 
stopnji bi morala biti prednostna naloga institucij EU izvajanje teh predpisov in ne 
sprejemanje novih.

Predlog spremembe 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ta sklep se ne nanaša na sporazume 
med gospodarskimi subjekti, razen in 
samo v primeru, če se medvladni 
sporazumi izrecno sklicujejo na takšne 
komercialne sporazume. Gospodarski 
subjekti, ki se dogovarjajo o komercialnih 
sporazumih s subjekti iz tretjih držav, 
lahko kljub temu zaprosijo Komisijo za 
navodila, da se prepreči morebitna kolizija 
z zakonodajo Unije.

(7) Ta sklep se ne bi smel nanašati na 
sporazume med gospodarskimi subjekti. 
Gospodarski subjekti, ki se dogovarjajo o 
komercialnih sporazumih s subjekti iz 
tretjih držav, lahko kljub temu zaprosijo 
Komisijo za navodila, da se prepreči 
morebitna kolizija z zakonodajo Unije.

Or. en

Predlog spremembe 40
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ta sklep se ne nanaša na sporazume 
med gospodarskimi subjekti, razen in 
samo v primeru, če se medvladni 
sporazumi izrecno sklicujejo na takšne 
komercialne sporazume. Gospodarski 
subjekti, ki se dogovarjajo o komercialnih 
sporazumih s subjekti iz tretjih držav, 
lahko kljub temu zaprosijo Komisijo za 
navodila, da se prepreči morebitna kolizija 
z zakonodajo Unije.

(7) Ta sklep se ne bi smel nanašati na 
sporazume med gospodarskimi subjekti. 
Gospodarski subjekti, ki se dogovarjajo o 
komercialnih sporazumih s subjekti iz 
tretjih držav, lahko kljub temu zaprosijo 
Komisijo za navodila, da se prepreči 
morebitna kolizija z zakonodajo Unije.

Or. en

Obrazložitev

Agreements between commercial operators must be clearly excluded from the Decision. 
Agreements between commercial entities are essential tools for competition and must remain 
confidential. Otherwise the commercial strength of any company is harmed. The notification 
of information concerning commercial contract might entail an asymmetry of information 
between contracts that have to be notified since they are explicitly mentioned in an IGA and 
those that do not fall under this obligation. In the interest of not distorting competition, great 
care has to be taken to make sure the Decision does not have an impact on commercial deals. 
Furthermore, recently adopted EU rules already require private undertakings to notify
information concerning commercial contracts (Regulations (EU) No 994/2010 and No 
1227/2011). Implementing these rules rather than adopting new ones should be a priority at 
this stage for the EU.

Predlog spremembe 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice morajo Komisijo 
obvestiti že o nameravanem začetku 
pogajanj o novih medvladnih sporazumih 
ali spremembah obstoječih medvladnih 
sporazumov. Komisija mora biti redno 
obveščena o pogajanjih, ki potekajo.
Komisija mora imeti pravico, da na 
pogajanjih sodeluje kot opazovalka.

(9) Države članice bi morale imeti možnost
Komisijo obvestiti o pogajanjih o novih 
medvladnih sporazumih ali spremembah 
obstoječih medvladnih sporazumov. Če se 
država članica odloči obvestiti Komisijo,
mora biti Komisija redno obveščena o 
pogajanjih, ki potekajo. Države članice 
lahko povabijo Komisijo, da na pogajanjih 
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Države članice lahko Komisijo zaprosijo 
tudi za pomoč pri pogajanjih s tretjimi 
državami.

sodeluje kot opazovalka. Države članice 
lahko Komisijo zaprosijo tudi za pomoč pri 
pogajanjih s tretjimi državami.

Or. en

Predlog spremembe 42
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice morajo Komisijo 
obvestiti že o nameravanem začetku 
pogajanj o novih medvladnih sporazumih 
ali spremembah obstoječih medvladnih 
sporazumov. Komisija mora biti redno 
obveščena o pogajanjih, ki potekajo.
Komisija mora imeti pravico, da na 
pogajanjih sodeluje kot opazovalka.
Države članice lahko Komisijo zaprosijo 
tudi za pomoč pri pogajanjih s tretjimi 
državami.

(9) Države članice morajo Komisijo v
razumnem roku obvestiti o nameravanem 
začetku pogajanj o novih medvladnih 
sporazumih ali spremembah obstoječih 
medvladnih sporazumov. Komisija bi 
morala biti redno obveščena o pogajanjih, 
ki potekajo. Države članice lahko Komisijo 
zaprosijo tudi za pomoč pri pogajanjih s 
tretjimi državami. Vendar je pomembno, 
da se ne ogrozi možnosti držav članic za 
pogajanja o vsebini sporazumov.

Or. en

Predlog spremembe 43
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice morajo Komisijo 
obvestiti že o nameravanem začetku 
pogajanj o novih medvladnih sporazumih 
ali spremembah obstoječih medvladnih 
sporazumov. Komisija mora biti redno 
obveščena o pogajanjih, ki potekajo.
Komisija mora imeti pravico, da na 
pogajanjih sodeluje kot opazovalka.

(9) Države članice bi morale imeti 
možnost Komisijo obvestiti o pogajanjih o
novih medvladnih sporazumih ali 
spremembah obstoječih medvladnih 
sporazumov. Če se država članica odloči 
obvestiti Komisijo, mora biti Komisija
redno obveščena o pogajanjih, ki potekajo.
Države članice lahko povabijo Komisijo, 
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Države članice lahko Komisijo zaprosijo 
tudi za pomoč pri pogajanjih s tretjimi 
državami.

da na pogajanjih sodeluje kot opazovalka.
Države članice lahko Komisijo zaprosijo 
tudi za pomoč pri pogajanjih s tretjimi 
državami.

Or. en

Obrazložitev

This text is the Council proposal (from 6 December document 14648/3/11 REV 3), with 
changes noted from the Commission's draft. The Council's proposal is worthy of 
consideration here since there are fears surrounding the element of confidentiality. The fact 
of notifying the intention to negotiate an IGA gives the counterparty a negotiating advantage. 
It could also induce other EU third parties to try to participate in or to jeopardize that 
negotiation, thus giving the counterparty an additional strength. All this would be extremely 
detrimental to any viable commercial agreement. When the objectives, matters and conditions 
of the negotiation are known, an agreement can become completely unviable.

Predlog spremembe 44
Giles Chichester

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice morajo Komisijo 
obvestiti že o nameravanem začetku 
pogajanj o novih medvladnih sporazumih 
ali spremembah obstoječih medvladnih 
sporazumov. Komisija mora biti redno 
obveščena o pogajanjih, ki potekajo.
Komisija mora imeti pravico, da na 
pogajanjih sodeluje kot opazovalka.
Države članice lahko Komisijo zaprosijo 
tudi za pomoč pri pogajanjih s tretjimi 
državami.

(9) Države članice bi morale Komisijo 
obvestiti že o nameravanem začetku 
pogajanj o novih medvladnih sporazumih 
ali spremembah obstoječih medvladnih 
sporazumov. Komisija bi morala biti redno 
obveščena o pogajanjih, ki potekajo.
Države članice lahko Komisijo zaprosijo, 
da na pogajanjih sodeluje kot opazovalka 
ali za njeno pomoč pri pogajanjih s tretjimi 
državami.

Or. en

Predlog spremembe 45
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog sklepa
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(10) Komisija bi morala oceniti 
združljivost dogovorjenega sporazuma z 
zakonodajo Unije in dolgoročnimi cilji EU 
na področju energije in podnebja, preden 
je podpisan, ter pripraviti mnenje o 
potrebah po ponovnih pogajanjih zaradi 
zahtev zakonodaje Unije, kar mora 
zadevna država članica ustrezno 
upoštevati. Če država članica mnenja 
ustrezno ne upošteva, bi morala Komisija 
začeti postopke za ugotavljanje kršitev.

Or. en

Predlog spremembe 46
Giles Chichester

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(10) Komisija bi morala na zahtevo države 
članice, ki je s pogajanji dosegla 
mednarodni sporazum, oceniti združljivost
dogovorjenega sporazuma z zakonodajo 
Unije, preden je podpisan.

Or. en

Predlog spremembe 47
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(10) Komisija ima lahko zgolj na zahtevo 
države članice, ki je s pogajanji dosegla 
mednarodni sporazum, pravico do ocene 
združljivosti dogovorjenega sporazuma z 
zakonodajo Unije, preden je podpisan.

Or. en

Predlog spremembe 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Vse končne, ratificirane sporazume, ki 
jih obsega ta sklep, je treba predložiti 
Komisiji, da se omogoči popolna 
obveščenost vseh drugih držav članic.

(11) Vse končne, ratificirane medvladne 
sporazume, ki jih obsega ta sklep, bi bilo
treba predložiti Komisiji, da bi se 
omogočila popolna obveščenost vseh 
drugih držav članic.

Or. fr

Predlog spremembe 49
Giles Chichester

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Komisija mora vse prejete informacije 
dati na voljo vsem drugim državam 
članicam v elektronski obliki. Komisija 
mora spoštovati zahteve držav članic v 
zvezi z obravnavanjem predloženih 
informacij, zlasti poslovnih informacij, kot 
zaupnih. Zahteve glede zaupnosti ne smejo 
omejevati dostopa Komisije do zaupnih

(12) Komisija mora vse ustrezne 
informacije dati na voljo vsem drugim 
državam članicam v elektronski obliki. 
Komisija mora spoštovati zahteve držav 
članic v zvezi z obravnavanjem 
predloženih informacij, zlasti poslovnih 
informacij, kot zaupnih. Zahteve glede 
zaupnosti ne smejo omejevati dostopa 
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informacij, ker mora imeti Komisija na 
voljo celovite informacije za lastno 
presojo. Zahteve glede zaupnosti ne 
vplivajo na pravico dostopa do 
dokumentov, ki jo določa Uredba (ES) št. 
1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do 
dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta 
in Komisije.

Komisije do zaupnih informacij, ker mora 
imeti Komisija na voljo celovite 
informacije za lastno presojo. Zahteve 
glede zaupnosti ne vplivajo na pravico
dostopa do dokumentov, ki jo določa 
Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o 
dostopu javnosti do dokumentov 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 50
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Komisija mora vse prejete informacije 
dati na voljo vsem drugim državam 
članicam v elektronski obliki. Komisija 
mora spoštovati zahteve držav članic v 
zvezi z obravnavanjem predloženih 
informacij, zlasti poslovnih informacij, kot 
zaupnih. Zahteve glede zaupnosti ne smejo 
omejevati dostopa Komisije do zaupnih 
informacij, ker mora imeti Komisija na 
voljo celovite informacije za lastno 
presojo. Zahteve glede zaupnosti ne 
vplivajo na pravico dostopa do 
dokumentov, ki jo določa Uredba (ES) št. 
1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do 
dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta 
in Komisije.

(12) Komisija mora vse prejete informacije 
dati na voljo vsem drugim državam 
članicam v varni elektronski obliki 
Komisija mora spoštovati zahteve držav 
članic v zvezi z obravnavanjem 
predloženih informacij, zlasti poslovnih 
informacij, kot zaupnih. Zahteve glede 
zaupnosti ne smejo omejevati dostopa 
Komisije do zaupnih informacij, ker mora 
imeti Komisija na voljo celovite 
informacije za lastno presojo. Zahteve 
glede zaupnosti ne vplivajo na pravico 
dostopa do dokumentov, ki jo določa 
Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o 
dostopu javnosti do dokumentov 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 51
Krišjānis Kariņš
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Predlog sklepa
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Stalna izmenjava informacij o 
medvladnih sporazumih na ravni Unije bi 
morala omogočiti razvoj najboljših praks. 
Na podlagi teh najboljših praks bi morala 
Komisija predlagati standardne klavzule za 
uporabo v medvladnih sporazumih med 
državami članicami in tretjimi državami. 
Uporaba teh nezavezujočih standardnih 
klavzul bi morala izključiti neskladnost 
medvladnih sporazumov z zakonodajo 
Unije.

(13) Stalna izmenjava informacij o 
medvladnih sporazumih na ravni Unije bi 
morala omogočiti razvoj najboljših praks. 
Na podlagi teh najboljših praks bi morala 
Komisija predlagati nezavezujoče 
standardne klavzule za uporabo v 
medvladnih sporazumih med državami 
članicami in tretjimi državami. Standardne 
klavzule bi morale še posebej obravnavati 
skladnost medvladnega sporazuma s 
konkurenčnim pravom Unije in pravili 
notranjega trga za energijo. Uporaba teh 
nezavezujočih standardnih klavzul bi 
morala izključiti neskladnost medvladnih 
sporazumov z zakonodajo Unije.

Or. en

Predlog spremembe 52
Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Stalna izmenjava informacij o 
medvladnih sporazumih na ravni Unije bi 
morala omogočiti razvoj najboljših praks. 
Na podlagi teh najboljših praks bi morala 
Komisija predlagati standardne klavzule za 
uporabo v medvladnih sporazumih med 
državami članicami in tretjimi državami. 
Uporaba teh nezavezujočih standardnih 
klavzul bi morala izključiti neskladnost 
medvladnih sporazumov z zakonodajo 
Unije.

(13) Stalna izmenjava informacij o 
medvladnih sporazumih na ravni Unije bi 
morala omogočiti razvoj najboljših praks. 
Na podlagi teh najboljših praks bi morala 
Komisija predlagati nezavezujoče 
standardne klavzule za uporabo v 
medvladnih sporazumih med državami 
članicami in tretjimi državami. Uporaba 
teh nezavezujočih standardnih klavzul bi 
morala izključiti neskladnost medvladnih 
sporazumov z zakonodajo Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 53
Bernd Lange

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Ker v Uniji obstajata notranji trg za 
energijo in skupna energetska strategija, 
meddržavni sporazumi vplivajo na skupno 
politiko. Zato bi bilo treba zagotoviti, da 
bodo tovrstni sporazumi sodili v skupni 
politični koncept.

Or. de

Predlog spremembe 54
Bernd Lange

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Predlog spremembe 55
Bernd Lange

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b) Pri usklajevanju meddržavnih 
sporazumov bi morala Evropska komisija 
prevzeti dejavno in spodbujajočo vlogo, da 
bi zagotovila, da bi se lahko izvedli vsi 
zastavljeni cilji.

Or. de

Predlog spremembe 56
Krišjānis Kariņš, Bernd Lange, Michael Theurer
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
Konrad Szymański
v imenu skupine ECR

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Ta sklep določa mehanizem za 
izmenjavo informacij med državami 
članicami in Komisijo v zvezi z 
medvladnimi sporazumi, da se zagotovijo 
dosledni zunanji ukrepi na področju 
energije, skladnost s pravom Unije in 
doseže raven zanesljivosti oskrbe z 
energijo, predvidena v dolgoročnih 
energetskih in podnebnih ciljih Unije, 
tudi v časovnih načrtih do leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 57
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1



AM\889089SL.doc 23/70 PE480.533v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(1) Ta sklep določa mehanizem za 
izmenjavo informacij med državami 
članicami in Komisijo v zvezi z 
medvladnimi sporazumi med državami 
članicami in tretjimi državami na 
področju energije. 

Or. ro

Predlog spremembe 58
Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 59
Michael Theurer

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta sklep ne zajema medvladnih 
sporazumov, ki so že v celoti urejeni z 
drugimi posebnimi postopki uradnega 
obveščanja v skladu z zakonodajo Unije, 
razen medvladnih sporazumov, ki jih je 
treba predložiti Komisiji v skladu s členom 
13(6) Uredbe (EU) št. 994/2010.

2. Ta sklep ne zajema medvladnih 
sporazumov, ki so že v celoti urejeni z 
drugimi posebnimi postopki uradnega 
obveščanja v skladu z zakonodajo Unije, 
razen medvladnih sporazumov, ki jih je 
treba predložiti Komisiji v skladu s členom 
13(6) Uredbe (EU) št. 994/2010.
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Vendar Komisija oceni dvostranske 
naložbene sporazume med državami 
članicami in tretjimi državami, in sicer ali 
vsebujejo specifične določbe o energiji, ki 
so pomembne za področje uporabe tega 
sklepa, ter o tem poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 60
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Predlog sklepa
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „medvladni sporazumi“ pomeni pravno 
zavezujoče sporazume med državami 
članicami in tretjimi državami, ki lahko 
vplivajo na delovanje notranjega trga za 
energijo ali zanesljivost oskrbe z energijo 
v Uniji;

(1) „medvladni sporazumi“ pomeni pravno 
zavezujoče sporazume med državami 
članicami in tretjimi državami na področju 
energije. Za namene tega sklepa bi morali 
kot „medvladni sporazumi“ veljati tudi 
sporazumi med državami članicami in 
gospodarskimi subjekti v javni lasti v 
tretjih državah.

Or. en

Predlog spremembe 61
Krišjānis Kariņš

Predlog sklepa
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „medvladni sporazumi“ pomeni pravno 
zavezujoče sporazume med državami 
članicami in tretjimi državami, ki lahko
vplivajo na delovanje notranjega trga za 
energijo ali zanesljivost oskrbe z energijo v 
Uniji;

(1) „medvladni sporazumi“ pomeni pravno 
zavezujoče sporazume med državami 
članicami in tretjimi državami, ki vplivajo 
na delovanje notranjega trga za energijo ali 
zanesljivost oskrbe z energijo v Uniji;
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Or. en

Predlog spremembe 62
Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „medvladni sporazumi“ pomeni pravno
zavezujoče sporazume med državami 
članicami in tretjimi državami, ki lahko
vplivajo na delovanje notranjega trga za 
energijo ali zanesljivost oskrbe z energijo v 
Uniji;

(1) „medvladni sporazumi“ pomeni pravno 
zavezujoče sporazume med državami 
članicami in tretjimi državami, ki vplivajo 
na delovanje notranjega trga za energijo ali 
zanesljivost oskrbe z energijo v Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 63
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „medvladni sporazumi“ pomeni pravno 
zavezujoče sporazume med državami 
članicami in tretjimi državami, ki lahko 
vplivajo na delovanje notranjega trga za 
energijo ali zanesljivost oskrbe z energijo v 
Uniji;

(1) „medvladni sporazumi“ pomeni pravno 
zavezujoče sporazume ali memorandume 
o soglasju med državami članicami in 
tretjimi državami, ki lahko vplivajo na 
delovanje notranjega trga za energijo ali 
zanesljivost oskrbe z energijo v Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 64
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „medvladni sporazumi“ pomeni pravno 
zavezujoče sporazume med državami 
članicami in tretjimi državami, ki lahko 
vplivajo na delovanje notranjega trga za 
energijo ali zanesljivost oskrbe z energijo v 
Uniji;

(1) „medvladni sporazumi“ pomeni pravno 
zavezujoče sporazume med državami 
članicami in tretjimi državami, ki bi lahko 
vplivali na delovanje notranjega trga za 
energijo ali zanesljivost oskrbe z energijo v 
Uniji;

Or. en

Obrazložitev

Glede na besedilo členov 101 in 107(1) PDEU je izraz „bi lahko vplivali“ ustreznejši za opis 
različnih sedanjih in prihodnjih vplivov na notranji trg in zanesljivost oskrbe z energijo.

Predlog spremembe 65
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) „gospodarski sporazumi“ pomeni 
pravno zavezujoče sporazume med 
gospodarskimi subjekti na področju 
razvoja, upravljanja in delovanja 
energetske infrastrukture, oskrbe z 
energijo ali storitev iz države nečlanice, ki 
lahko vplivajo na obratovanje ali 
delovanje notranjega trga za energijo ali 
zanesljivost oskrbe z energijo v Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 66
Bendt Bendtsen

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice najpozneje tri mesece po 
začetku veljavnosti tega sklepa Komisiji v 
celoti predložijo vse obstoječe medvladne 
sporazume in medvladne sporazume v 
začasni uporabi, ki so jih sklenile s tretjimi 
državami, skupaj z njihovimi prilogami in 
drugimi besedili, na katera se izrecno 
sklicujejo, ter vsemi spremembami 
sporazumov. Komisija v šestih mesecih od 
predložitve celotnih medvladnih 
sporazumov oceni njihovo skladnost z 
zakonodajo EU, zlasti s konkurenčnim 
pravom EU in zakonodajo glede 
notranjega energetskega trga. Če 
Komisija meni, da medvladni sporazum ni 
združljiv z zakonodajo EU, država članica 
sprejme vse potrebne ukrepe za odpravo 
ugotovljene neskladnosti. Komisija vsem 
drugim državam članicam omogoči dostop 
do prejetih dokumentov v elektronski 
obliki, vendar ne razkrije informacij, ki 
jih zadevna država članica označi za 
zaupne.

Or. da

Predlog spremembe 67
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice najpozneje tri mesece po 
začetku veljavnosti tega sklepa Komisiji v 
celoti predložijo vse obstoječe medvladne 
sporazume in medvladne sporazume v 
začasni uporabi, ki so jih sklenile s tretjimi 
državami, skupaj z njihovimi prilogami in 
drugimi besedili, na katera se izrecno 
sklicujejo, ter vsemi spremembami 
sporazumov. Komisija vsem drugim 

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

državam članicam omogoči dostop do 
prejetih dokumentov v elektronski obliki. 
Za sporazume med gospodarskimi 
subjekti ta obveznost ne velja. Komisija v 
šestih mesecih po predložitvi vseh 
medvladnih sporazumov, skupaj z 
njihovimi prilogami in drugimi besedili, 
na katera se izrecno sklicujejo, ter vsemi 
spremembami sporazumov, oceni njihovo 
združljivost z zakonodajo Unije, zlasti s 
konkurenčnim pravom EU in z 
zakonodajo o notranjem energetskem 
trgu. Če predloženi medvladni sporazum 
ni združljiv z zakonodajo Unije, država 
članica sprejme vse ustrezne ukrepe za 
odpravo ugotovljenega neskladja. 
Komisija vsem drugim državam članicam 
omogoči dostop do prejetih dokumentov v 
elektronski obliki, vendar ne razkrije 
informacij, ki jih zadevna država članica 
označi za zaupne.

Or. en

Obrazložitev

Ni potrebe po predložitvi besedil, ki ne vplivajo na notranji trg. Sporazumi med 
gospodarskimi subjekti so za konkurenco bistvenega pomena, zato morajo ostati zaupni, saj bi 
bila sicer prizadeta gospodarska moč podjetij.

Predlog spremembe 68
Marian-Jean Marinescu

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice najpozneje tri mesece po 
začetku veljavnosti tega sklepa Komisiji v 
celoti predložijo vse obstoječe medvladne 
sporazume in medvladne sporazume v 
začasni uporabi, ki so jih sklenile s tretjimi 
državami, skupaj z njihovimi prilogami in 
drugimi besedili, na katera se izrecno 
sklicujejo, ter vsemi spremembami 

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

sporazumov. Komisija v šestih mesecih po 
predložitvi vseh medvladnih sporazumov, 
skupaj z njihovimi prilogami in drugimi 
besedili, na katera se izrecno sklicujejo, 
ter vsemi spremembami sporazumov, 
zadevnim državam članicam sporoči svoje 
pripombe glede njihove združljivosti z 
zakonodajo Unije. Države članice storijo 
vse potrebno, da karseda hitro, najpozneje 
pa v času prvega postopka spreminjanja 
ali ponovnih pogajanj, dosežejo skladnost 
s temi pripombami. Komisija vsem drugim 
državam članicam omogoči dostop do 
prejetih dokumentov v elektronski obliki, 
razen do zaupnih delov, opredeljenih v 
skladu s členom 7, skupaj s sporočilom o 
morebitnih neskladjih z zakonodajo 
skupnosti. Šteje se, da so obstoječi 
medvladni sporazumi ali medvladni 
sporazumi v začasni uporabi, ki so bili na 
datum začetka veljavnosti tega sklepa že 
predloženi Komisiji v skladu z Uredbo 
(EU) št. 994/2010 in izpolnjujejo zahteve 
iz tega odstavka, predloženi za namene 
tega sklepa.

Or. en

Predlog spremembe 69
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice najpozneje tri mesece po 
začetku veljavnosti tega sklepa Komisiji v 
celoti predložijo vse obstoječe medvladne 
sporazume in medvladne sporazume v 
začasni uporabi, ki so jih sklenile s tretjimi 
državami, skupaj z njihovimi prilogami in 
drugimi besedili, na katera se izrecno 
sklicujejo, ter vsemi spremembami 
sporazumov. Komisija vsem drugim 
državam članicam omogoči dostop do 

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

prejetih dokumentov v elektronski obliki, 
razen do zaupnih delov, opredeljenih v 
skladu s členom 7. Komisija v primeru 
neskladij med predloženimi medvladnimi 
sporazumi in pravom Unije sproži 
postopek za ugotavljanje kršitev. Šteje se, 
da so obstoječi medvladni sporazumi ali 
medvladni sporazumi v začasni uporabi, ki 
so bili na datum začetka veljavnosti tega 
sklepa že predloženi Komisiji v skladu z 
Uredbo (EU) št. 994/2010 in izpolnjujejo 
zahteve iz tega odstavka, predloženi za 
namene tega sklepa.

Or. en

Predlog spremembe 70
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Komisija in države članice potrebujejo vse jezikovne različice sporazuma, da ga lahko 
povsem razumejo in odkrijejo morebitna neskladja ali napake med različnimi jezikovnimi 
različicami. Povzetek vsakega sporazuma v treh delovnih jezikih Komisije bo uradnikom 
držav članic omogočil boljše razumevanje sporazuma v jeziku, ki ga ne poznajo (na primer, 
španski uradnik bo težko preveril uradni dokument, ki obstaja samo v ruščini in grščini).

Predlog spremembe 71
Gaston Franco

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr
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Predlog spremembe 72
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 73
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice najpozneje tri mesece po 
začetku veljavnosti tega sklepa Komisiji v 
celoti predložijo vse obstoječe medvladne 
sporazume in medvladne sporazume v 
začasni uporabi, ki so jih sklenile s tretjimi 
državami, skupaj z njihovimi prilogami in 
drugimi besedili, na katera se izrecno 
sklicujejo, ter vsemi spremembami 

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

sporazumov. Komisija vsem drugim 
državam članicam omogoči dostop do 
prejetih dokumentov v elektronski obliki, 
vendar ne razkrije informacij, ki jih 
zadevna država članica označi za zaupne. 
Šteje se, da so obstoječi medvladni 
sporazumi ali medvladni sporazumi v 
začasni uporabi, ki so bili na datum začetka 
veljavnosti tega sklepa že predloženi 
Komisiji v skladu z Uredbo (EU) št. 
994/2010 in izpolnjujejo zahteve iz tega 
odstavka, predloženi za namene tega 
sklepa.

Or. en

Predlog spremembe 74
Giles Chichester

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice najpozneje tri mesece po 
začetku veljavnosti tega sklepa Komisiji v 
celoti predložijo vse obstoječe medvladne 
sporazume in medvladne sporazume v 
začasni uporabi, ki so jih sklenile s tretjimi 
državami, skupaj z njihovimi prilogami in 
drugimi besedili, na katera se izrecno 
sklicujejo, ter vsemi spremembami 
sporazumov. Komisija vsem drugim 
državam članicam omogoči dostop do 
prejetih dokumentov v elektronski obliki, 
razen do zaupnih delov, opredeljenih v 
skladu s členom 7. Šteje se, da so obstoječi 
medvladni sporazumi ali medvladni 
sporazumi v začasni uporabi, ki so bili na 
datum začetka veljavnosti tega sklepa že 
predloženi Komisiji v skladu z Uredbo 
(EU) št. 994/2010 in izpolnjujejo zahteve 
iz tega odstavka, predloženi za namene 
tega sklepa.

Or. en
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Predlog spremembe 75
Fiorello Provera

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Sporazume med gospodarskimi subjekti je treba jasno izvzeti iz te direktive. Objava 
informacij o takih sporazumih bi lahko resno spodkopala gospodarsko moč evropskih podjetij 
v korist dobaviteljev iz držav nečlanic ter bi škodila konkurenci na notranjem trgu in 
zanesljivosti preskrbe v EU.

Predlog spremembe 76
Gaston Franco

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 77
Marian-Jean Marinescu

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar namerava država članica začeti 
pogajanja s tretjo državo za spremembo 
obstoječega medvladnega sporazuma ali 
sklenitev novega medvladnega sporazuma, 
Komisijo čim prej pred predvidenim 
začetkom pogajanj pisno obvesti o svoji 
nameri. Informacije, predložene Komisiji, 
vsebujejo ustrezno dokumentacijo, 
navedbo določb, ki se bodo obravnavale pri 
pogajanjih, cilje pogajanj in druge ustrezne 

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

informacije. V primeru sprememb 
obstoječega sporazuma so v informacijah, 
predloženih Komisiji, označene določbe, o 
katerih se je treba ponovno pogajati. 
Komisija vsem državam članicam omogoči 
dostop do prejetih informacij v elektronski 
obliki, razen do zaupnih delov, 
opredeljenih v skladu s členom 7, skupaj s 
sporočilom o morebitnih neskladjih z 
zakonodajo skupnosti. Zadevna država 
članica redno obvešča Komisijo o 
pogajanjih, ki potekajo. Komisija v dveh 
tednih po prejemu sporočila od države 
članice zadevnim državam članicam 
sporoči svoje pripombe glede združljivosti 
sprejetega sporazuma s pravom Unije. Na 
zahtevo Komisije ali zadevne države 
članice lahko Komisija sodeluje pri 
pogajanjih kot opazovalka.

Or. en

Predlog spremembe 78
András Gyürk

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar namerava država članica začeti 
pogajanja s tretjo državo za spremembo 
obstoječega medvladnega sporazuma ali 
sklenitev novega medvladnega sporazuma, 
Komisijo čim prej pred predvidenim 
začetkom pogajanj pisno obvesti o svoji 
nameri. Informacije, predložene Komisiji, 
vsebujejo ustrezno dokumentacijo, 
navedbo določb, ki se bodo obravnavale pri 
pogajanjih, cilje pogajanj in druge ustrezne 
informacije. V primeru sprememb 
obstoječega sporazuma so v informacijah, 
predloženih Komisiji, označene določbe, o 
katerih se je treba ponovno pogajati. 
Komisija vsem državam članicam zagotovi 
dostop do prejetih informacij v elektronski 

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

obliki. Zadevna država članica redno 
obvešča Komisijo o pogajanjih, ki 
potekajo. Komisija sodeluje pri pogajanjih 
kot opazovalka, če tako zahteva Komisija 
ali zadevna država članica. Komisija 
državi članici, ki se pogaja, priskrbi 
neobvezujoče standardne določbe, 
oblikovane v skladu s členom 6(1), ter 
zagotavlja druge pravne nasvete o tem, 
kako preprečiti neskladja med 
medvladnim sporazumom, o katerem se 
pogaja, in pravom Unije. Če država 
članica zahteva pomoč Komisije pri 
pogajanjih s tretjo državo, Komisija 
zagotovi zahtevano pomoč.

Or. en

Obrazložitev

Že oblikovane standardne določbe na začetku pogajanj bi pomagale že v zgodnji fazi 
preprečiti neskladja med medvladnimi sporazumi in pravom Unije. Glede na to, da mora biti 
celoten sporazum skladen s pravom Unije in da ni nujno sestavljen zgolj iz standardnih 
določb, mora Komisija zagotoviti dodatno pravno pomoč, da bi preprečili morebitna 
neskladja. Če država članica zahteva dejavno pomoč Komisije v pogajalskem procesu, 
Komisija ne sme imeti možnosti, da to pomoč zavrne.

Predlog spremembe 79
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar namerava država članica začeti 
pogajanja s tretjo državo za spremembo 
obstoječega medvladnega sporazuma ali 
sklenitev novega medvladnega sporazuma, 
Komisijo čim prej pred predvidenim 
začetkom pogajanj pisno obvesti o svoji 
nameri. Informacije, predložene Komisiji, 
vsebujejo ustrezno dokumentacijo, 
navedbo določb, ki se bodo obravnavale pri 
pogajanjih, cilje pogajanj in druge ustrezne 
informacije. V primeru sprememb 

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

obstoječega sporazuma so v informacijah, 
predloženih Komisiji, označene določbe, o 
katerih se je treba ponovno pogajati. 
Zadevna država članica redno obvešča 
Komisijo o pogajanjih, ki potekajo.

Or. en

Predlog spremembe 80
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Kadar namerava država članica začeti 
pogajanja s tretjo državo za spremembo 
obstoječega medvladnega sporazuma ali 
sklenitev novega medvladnega sporazuma, 
Komisijo čim prej, v vsakem primeru pa 
najpozneje tri mesece pred predvidenim 
začetkom pogajanj, pisno obvesti o svoji 
nameri. Informacije, predložene Komisiji, 
vsebujejo ustrezno dokumentacijo, 
navedbo določb, ki se bodo obravnavale pri 
pogajanjih, cilje pogajanj in druge ustrezne 
informacije. V primeru sprememb 
obstoječega sporazuma so v informacijah, 
predloženih Komisiji, označene določbe, o 
katerih se je treba ponovno pogajati. 
Komisija vsem državam članicam zagotovi 
dostop do prejetih informacij v elektronski 
obliki. Zadevna država članica redno 
obvešča Komisijo o pogajanjih, ki 
potekajo. Komisija ima pravico do 
udeležbe v pogajanjih kot opazovalka, 
državi članici pa na njeno zahtevo 
zagotovi pravno svetovanje.
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Or. en

Obrazložitev

Instrument mora zaradi večje pravne jasnosti določiti jasen rok, ki ga morajo upoštevati 
države članice pri obveščanju Komisije o nameri, da začnejo pogajanja. Komisija mora imeti 
pravico do udeležbe v teh pogajanjih, da lahko državam članicam ustrezno pomaga v skladu s 
členom 4 tega sklepa ter jim v procesu pogajanj na zahtevo zagotovi pravno svetovanje.

Predlog spremembe 81
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. ro
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Predlog spremembe 82
Fiorello Provera

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Kadar namerava država članica začeti 
pogajanja s tretjo državo za spremembo 
obstoječega medvladnega sporazuma ali 
sklenitev novega medvladnega sporazuma, 
lahko Komisijo čim prej pred predvidenim 
začetkom pogajanj pisno obvesti o svoji 
nameri. Informacije, predložene Komisiji, 
vsebujejo ustrezno dokumentacijo, 
navedbo določb, ki se bodo obravnavale pri 
pogajanjih, cilje pogajanj in druge ustrezne 
informacije. V primeru sprememb 
obstoječega sporazuma so v informacijah, 
predloženih Komisiji, označene določbe, o 
katerih se je treba ponovno pogajati. Za 
sporazume med gospodarskimi subjekti ta 
obveznost ne velja. Zadevna država članica 
redno obvešča Komisijo o pogajanjih, ki 
potekajo. Na zahtevo Komisije ali zadevne 
države članice lahko Komisija sodeluje pri 
pogajanjih kot opazovalka.

Or. en

Obrazložitev

Iz področja uporabe tega sklepa je treba izključiti sporazume med gospodarskimi subjekti, saj 
so ti bistvenega pomena za konkurenco na notranjem trgu. Zlasti predhodna objava 
informacij o takih sporazumih bi lahko resno spodkopala pogajalsko moč evropskih podjetij v 
korist dobaviteljev iz držav nečlanic ter bi škodila zanesljivosti preskrbe v EU.

Predlog spremembe 83
Giles Chichester

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Kadar namerava država članica začeti 
pogajanja s tretjo državo za spremembo 
obstoječega medvladnega sporazuma ali 
sklenitev novega medvladnega sporazuma, 
Komisijo čim prej pred predvidenim 
začetkom pogajanj pisno obvesti o svoji 
nameri. Informacije, predložene Komisiji, 
vsebujejo ustrezno dokumentacijo, 
navedbo določb, ki se bodo obravnavale pri 
pogajanjih, cilje pogajanj in druge ustrezne 
informacije. V primeru sprememb 
obstoječega sporazuma so v informacijah, 
predloženih Komisiji, označene določbe, o 
katerih se je treba ponovno pogajati. 
Komisija vsem državam članicam omogoči 
dostop do prejetih informacij v elektronski 
obliki, razen do zaupnih delov, 
opredeljenih v skladu s členom 7. Zadevna 
država članica redno obvešča Komisijo o 
pogajanjih, ki potekajo. Na zahtevo 
zadevne države članice lahko Komisija 
sodeluje pri pogajanjih kot opazovalka.

Or. en

Predlog spremembe 84
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar namerava država članica začeti
pogajanja s tretjo državo za spremembo 
obstoječega medvladnega sporazuma ali 
sklenitev novega medvladnega sporazuma, 
Komisijo čim prej pred predvidenim 
začetkom pogajanj pisno obvesti o svoji 
nameri. Informacije, predložene Komisiji, 
vsebujejo ustrezno dokumentacijo, 
navedbo določb, ki se bodo obravnavale pri 
pogajanjih, cilje pogajanj in druge ustrezne 

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

informacijah, predloženih Komisiji, 
označene določbe, o katerih se je treba 
ponovno pogajati. Komisija vsem državam 
članicam zagotovi dostop do prejetih 
informacij v elektronski obliki. Zadevna 
država članica redno obvešča Komisijo o 
pogajanjih, ki potekajo. Na zahtevo 
zadevne države članice lahko Komisija 
sodeluje pri pogajanjih kot opazovalka.

Or. en

Predlog spremembe 85
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 86
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 87
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice po sklenitvi pogajanj 
Komisiji predložijo dogovorjene, vendar še 
nepodpisane medvladne sporazume, 
vključno s prilogami in drugimi besedili, 
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na katera se izrecno sklicujejo.

Or. en

Predlog spremembe 88
Michael Theurer

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice niso dolžne Komisiji 
posredovati informacij, ki jih štejejo kot 
zaupne.

Or. en

Predlog spremembe 89
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Po ratifikaciji medvladnega sporazuma 
ali spremembe medvladnega sporazuma 
zadevna država članica predloži sporazum 
ali spremembo sporazuma, vključno z 
njegovimi prilogami in drugimi besedili, 
na katera se ti sporazumi ali spremembe
izrecno sklicujejo, Komisiji, ki vsem 
drugim državam članicam zagotovi dostop 
do prejetih dokumentov, razen zaupnih 
delov, opredeljenih v skladu s členom 7, v 
elektronski obliki.

3. Po ratifikaciji medvladnega sporazuma 
ali spremembe medvladnega sporazuma 
zadevna država članica Komisiji predloži 
sporazum ali spremembo sporazuma, 
vključno z njegovimi prilogami. Kadar se 
ti sporazumi izrecno sklicujejo na druga 
besedila, države članice predložijo tudi ta 
druga besedila, če vsebujejo elemente, ki 
vplivajo na delovanje notranjega trga za 
energijo ali zanesljivost preskrbe z 
energijo v Uniji. Za sporazume med 
gospodarskimi subjekti ta obveznost ne 
velja.

Or. en



AM\889089SL.doc 45/70 PE480.533v01-00

SL

Predlog spremembe 90
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Po ratifikaciji medvladnega sporazuma 
ali spremembe medvladnega sporazuma 
zadevna država članica predloži sporazum 
ali spremembo sporazuma, vključno z 
njegovimi prilogami in drugimi besedili, 
na katera se ti sporazumi ali spremembe
izrecno sklicujejo, Komisiji, ki vsem 
drugim državam članicam zagotovi dostop 
do prejetih dokumentov, razen zaupnih 
delov, opredeljenih v skladu s členom 7, v 
elektronski obliki.

3. Po ratifikaciji medvladnega sporazuma 
ali spremembe medvladnega sporazuma 
zadevna država članica Komisiji predloži 
sporazum ali spremembo sporazuma, 
vključno z njegovimi prilogami. Kadar se 
ti sporazumi izrecno sklicujejo na druga 
besedila, države članice predložijo tudi ta 
druga besedila, če vsebujejo elemente, ki 
vplivajo na delovanje notranjega trga za 
energijo ali zanesljivost preskrbe z 
energijo v Uniji. Za sporazume med 
gospodarskimi subjekti ta obveznost ne 
velja.

Or. en

Obrazložitev

Komisiji bi bilo treba predložiti samo tista „druga besedila“, ki vplivajo na notranji trg.
Sporazumi med gospodarskimi subjekti so za konkurenco bistvenega pomena, zato morajo 
ostati zaupni, saj bi bila sicer prizadeta gospodarska moč podjetij. Nadaljnje posredovanje s 
strani Komisije vsem drugim državam članicam ne sodi v mandat Sveta ministrov dne 
4. februarja o tej zadevi.

Predlog spremembe 91
Fiorello Provera

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Po ratifikaciji medvladnega sporazuma 
ali spremembe medvladnega sporazuma 
zadevna država članica predloži sporazum 
ali spremembo sporazuma, vključno z 
njegovimi prilogami in drugimi besedili, na 
katera se ti sporazumi ali spremembe 

3. Po ratifikaciji medvladnega sporazuma 
ali spremembe medvladnega sporazuma 
lahko zadevna država članica predloži 
sporazum ali spremembo sporazuma, 
vključno z njegovimi prilogami in drugimi 
besedili, na katera se ti sporazumi ali 
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izrecno sklicujejo, Komisiji, ki vsem 
drugim državam članicam zagotovi dostop 
do prejetih dokumentov, razen zaupnih 
delov, opredeljenih v skladu s členom 7, v 
elektronski obliki.

spremembe izrecno sklicujejo, razen 
sporazumov med gospodarskimi subjekti,
Komisiji, ki vsem drugim državam 
članicam zagotovi dostop do prejetih 
dokumentov, razen zaupnih delov, 
opredeljenih v skladu s členom 7, v 
elektronski obliki.

Or. en

Obrazložitev

Iz področja uporabe tega sklepa je treba jasno izvzeti sporazume med gospodarskimi subjekti, 
saj so ti bistvenega pomena za konkurenco na notranjem trgu. Zlasti predhodna ali naknadna 
objava informacij o takih sporazumih bi lahko resno spodkopala gospodarsko in pogajalsko 
moč evropskih podjetij v korist dobaviteljev iz držav nečlanic ter bi škodila konkurenci na 
notranjem trgu in zanesljivosti preskrbe v EU.

Predlog spremembe 92
Gaston Franco

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Po ratifikaciji medvladnega sporazuma 
ali spremembe medvladnega sporazuma 
zadevna država članica predloži sporazum 
ali spremembo sporazuma, vključno z 
njegovimi prilogami in drugimi besedili, na 
katera se ti sporazumi ali spremembe 
izrecno sklicujejo, Komisiji, ki vsem 
drugim državam članicam zagotovi dostop 
do prejetih dokumentov, razen zaupnih 
delov, opredeljenih v skladu s členom 7, v 
elektronski obliki.

3. Po ratifikaciji medvladnega sporazuma 
ali spremembe medvladnega sporazuma 
zadevna država članica predloži sporazum 
ali spremembo sporazuma, vključno z 
njegovimi prilogami in drugimi 
neposlovnimi besedili, na katera se ti 
sporazumi ali spremembe izrecno 
sklicujejo, Komisiji, ki vsem drugim 
državam članicam zagotovi dostop do 
prejetih dokumentov, razen zaupnih delov, 
opredeljenih v skladu s členom 7, v 
elektronski obliki.

Or. fr

Predlog spremembe 93
Lena Kolarska-Bobińska
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Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Po ratifikaciji medvladnega sporazuma 
ali spremembe medvladnega sporazuma 
zadevna država članica predloži sporazum 
ali spremembo sporazuma, vključno z 
njegovimi prilogami in drugimi besedili, na 
katera se ti sporazumi ali spremembe 
izrecno sklicujejo, Komisiji, ki vsem 
drugim državam članicam zagotovi dostop 
do prejetih dokumentov, razen zaupnih 
delov, opredeljenih v skladu s členom 7, v 
elektronski obliki.

3. Po ratifikaciji medvladnega sporazuma 
ali spremembe medvladnega sporazuma 
zadevna država članica predloži sporazum 
ali spremembo sporazuma, vključno z 
njegovimi prilogami in drugimi besedili, na 
katera se ti sporazumi ali spremembe 
izrecno sklicujejo, Komisiji, ki vsem 
drugim državam članicam zagotovi dostop 
do prejetih dokumentov, razen zaupnih 
delov, opredeljenih v skladu s členom 7, v 
varni elektronski obliki.

Or. en

Predlog spremembe 94
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Gospodarski sporazumi in memorandumi 

o soglasju
Komisija ima pravico, da od zadevnih 
gospodarskih subjektov ali držav članic 
zahteva dostop do gospodarskega 
sporazuma ali sporazumov v okviru 
energetskega projekta ter do prilog ali 
drugih dokumentov in vseh 
memorandumov o soglasju, kadar 
energetski projekt, ki se začenja ali 
zaključuje v državi nečlanici in ki bo 
verjetno vplival na notranji trg za energijo 
ali na zanesljivost preskrbe z energijo, ni 
pod okriljem medvladnega sporazuma. 
Zadevni gospodarski subjekti ali države 
članice v treh mesecih po taki zahtevi 
predložijo zahtevane dokumente ali 
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podrobno pojasnilo, zakaj projekt ne bo 
vplival na notranji trg za energijo ali na 
zanesljivost preskrbe z energijo. Komisija 
lahko sprejme to pojasnilo ali znova vloži 
zahtevo.
Komisija v šestih mesecih od predložitve 
zahtevanih dokumentov oceni njihovo 
skladnost s pravom EU, zlasti s 
konkurenčnim pravom EU in zakonodajo 
s področja notranjega energetskega trga. 
Kadar predloženi gospodarski sporazum 
ali memorandum o soglasju ni združljiv z 
zakonodajo Unije, gospodarski subjekti 
storijo vse potrebno za odpravo 
ugotovljenega neskladja.
Če priporočila niso upoštevana in še 
naprej obstaja resen dvom o skladnosti 
podpisanega gospodarskega sporazuma 
ali memoranduma o soglasju, lahko 
Komisija pozove državo članico ali države 
članice, naj preučijo možnost sprožitve 
sodnega postopka proti podpisnicam 
sporazuma, ali sama sproži sodni 
postopek, ki je v skladu s pogodbama ali 
na ustreznem mednarodnem forumu, 
katerega članica je Unija.
Komisija drugim državam članicam ali 
drugim organom ne omogoči dostopa do 
prejetih dokumentov, vse dokumente, 
prejete v skladu s tem členom, pa 
obravnava kot zaupne. Vpogled v prejete 
dokumente imajo samo ustrezni organi v 
primeru sodnega postopka. Države članice 
se obvesti, da je bila podana zahteva za 
predložitev dokumentov v skladu s tem 
členom, pa tudi ali je zahteva odprta, 
zaprta ali umaknjena.

Or. en

Obrazložitev

Ta člen je nujen, da bi državam članicam in gospodarskim subjektom preprečili izogibanje 
uporabi tega sklepa s sprejemanjem zgolj gospodarskih sporazumov brez medvladnih 
sporazumov o mednarodnih energetskih projektih. Komisiji bi omogočil preverjanje vseh 
projektov ob hkratnem ohranjanju zaupnosti.
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Predlog spremembe 95
András Gyürk

Predlog sklepa
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pomoč Komisije črtano
Kadar država članica v skladu s členom 
3(2) obvesti Komisijo o nameravanem 
začetku pogajanj za spremembo 
obstoječega medvladnega sporazuma ali 
sklenitev novega medvladnega 
sporazuma, lahko Komisijo zaprosi za 
pomoč pri pogajanjih s tretjo državo.

Or. en

Obrazložitev

Vsebina tega člena je zajeta v predlogu spremembe 1.

Predlog spremembe 96
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar država članica v skladu s členom 
3(2) obvesti Komisijo o nameravanem 
začetku pogajanj za spremembo 
obstoječega medvladnega sporazuma ali 
sklenitev novega medvladnega sporazuma, 
lahko Komisijo zaprosi za pomoč pri 
pogajanjih s tretjo državo.

Kadar država članica v skladu s 
členom 3(2) obvesti Komisijo o 
nameravanem začetku pogajanj za 
spremembo obstoječega medvladnega 
sporazuma ali sklenitev novega 
medvladnega sporazuma, lahko Komisija 
na lastno pobudo ali na zahtevo države 
članice sodeluje pri pogajanjih s tretjo 
državo kot opazovalka in državi članici 
zagotavlja pravno svetovanje o tem, kako 
doseči medvladni sporazum, ki bo v celoti
skladen s pravom Unije.
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Or. en

Predlog spremembe 97
Bernd Lange
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Zadevna država članica čim prej, 
najpozneje pa dva tedna po zaključenih 
pogajanjih, obvesti Komisijo, da so se 
pogajanja zaključila, in ji predloži v 
pregled dogovorjeni, vendar še 
nepodpisani osnutek medvladnega 
sporazuma, skupaj s prilogami in drugimi 
besedili, na katera se izrecno sklicuje. 
Komisija v dveh mesecih po tem, ko je bila 
obveščena o zaključenih pogajanjih, 
obvesti državo članico o dvomih glede 
združljivosti dogovorjenega sporazuma ter 
njegovih prilog in drugih besedil, na 
katera se izrecno sklicuje, s pravom Unije, 
zlasti s predpisi v zvezi s trgovino in 
naložbami, zakonodajo o notranjem 
energetskem trgu in dolgoročnimi 
energetskimi in podnebnimi cilji Unije.
Zadevna država članica se vzdrži podpisa 
sporazuma v obdobju dveh mesecev po 
predložitvi medvladnega sporazuma. Če 
Komisija v tem obdobju ne odgovori, se 
šteje, da ni nasprotovala. Država članica 
preloži podpis medvladnega sporazuma še 
za dva meseca, če prejme odgovor 
Komisije, da dogovorjeni, vendar še 
nepodpisani sporazum ni združljiv z 
zakonodajo Unije. Komisija v teh dveh 
mesecih poda pravno mnenje.
Če je v pravnem mnenju ugotovljeno, da 
dogovorjeni sporazum ni združljiv s 
pravom Unije, Komisija to neskladnost 
navede in oblikuje priporočila za njeno 
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odpravo.
Države članice priporočila Komisije 
ustrezno upoštevajo in se po potrebi o 
sporazumu ponovno pogajajo. Če 
priporočila niso upoštevana in še vedno 
obstajajo resni dvomi o združljivosti 
medvladnega sporazuma z zakonodajo 
Unije, Komisija preuči možnost sprožitve 
postopka za ugotavljanje kršitev.

Or. en

Predlog spremembe 98
Bendt Bendtsen

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Država članica, ki je s pogajanji 
dosegla sporazum, v dveh tednih po 
zaključku pogajanj čim prej obvesti 
Komisijo, da so se pogajanja zaključila, in 
ji predloži v pregled dogovorjeni, vendar 
še nepodpisani osnutek medvladnega 
sporazuma, skupaj z njegovimi prilogami 
in drugimi besedili, na katera se izrecno 
sklicuje. Komisija na lastno pobudo ali na 
zahtevo države članice, ki je s pogajanji 
dosegla medvladni sporazum, to državo 
članico v dveh mesecih po tem, ko je bila 
obveščena o zaključenih pogajanjih, 
obvesti o pomislekih glede združljivosti
dogovorjenega sporazuma, vključno z 
njegovimi prilogami in drugimi besedili, 
na katera se izrecno sklicuje, z zakonodajo 
Unije, zlasti s konkurenčnim pravom EU 
in zakonodajo EU o notranjem 
energetskem trgu. Zadevna država članica 
se vzdrži podpisa sporazuma v obdobju 
dveh mesecev po predložitvi osnutka 
medvladnega sporazuma. Če Komisija v 
tem obdobju ne odgovori, se šteje, da ni 
nasprotovala. Država članica preloži 



PE480.533v01-00 52/70 AM\889089SL.doc

SL

podpis medvladnega sporazuma še za dva 
meseca, če prejme odgovor Komisije, da 
dogovorjeni sporazum ni združljiv z 
zakonodajo EU. Komisija v teh dveh 
mesecih predloži pravno mnenje.
2. Komisija v svojem pravnem mnenju 
navede ugotovljeno nezdružljivost in 
oblikuje priporočila za njeno odpravo.
3. Države članice priporočila Komisije 
ustrezno upoštevajo in se po potrebi o 
sporazumu ponovno pogajajo. Če se 
priporočila ne upoštevajo in še vedno 
obstajajo pomisleki o združljivosti 
medvladnega sporazuma z zakonodajo 
EU, Komisija razmisli o začetku 
postopkov za ugotavljanje kršitev.

Or. da

Predlog spremembe 99
Bernd Lange

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Države članice predložijo Komisiji v 
ocenitev izpogajane medvladne 
sporazume, preden se podpišejo. Komisija 
v štirih tednih od prejema sporazuma oceni 
združljivost dogovorjenega sporazuma z 
zakonodajo Unije, zlasti v zvezi s predpisi 
o trgovini in investicijah in predpisi o
notranjem energetskem trgu ter 
dolgoročnimi cilji Unije na področju 
energije in podnebja. Zadevna država 
članica se vzdrži podpisa sporazuma v 
obdobju štirih mesecev po predložitvi 
osnutka medvladnega sporazuma. V 
dogovoru z zadevno državo članico se 
lahko obdobje pregledovanja podaljša. Če 
Komisija v obdobju preučevanja ni 
predložila svojega mnenja, se šteje, da ni 
nasprotovala.
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članico se lahko obdobje pregledovanja 
podaljša. Če je bilo preverjanje 
združljivosti zahtevano in Komisija v 
obdobju preučevanja ni predložila svojega 
mnenja, se šteje, da ni nasprotovala.

Or. de

Predlog spremembe 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Zadevna država članica čim prej, 
najpozneje pa dva tedna po zaključenih 
pogajanjih, obvesti Komisijo, da so se 
pogajanja zaključila, in ji predloži v 
pregled dogovorjeni, vendar še 
nepodpisani osnutek medvladnega 
sporazuma, skupaj s prilogami in drugimi 
besedili, na katera se izrecno sklicuje. Za 
sporazume med gospodarskimi subjekti ta 
obveznost ne velja.

Or. en

Predlog spremembe 101
Marian-Jean Marinescu
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Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Države članice Komisijo pred podpisom 
sporazuma obvestijo o zaključenih 
pogajanjih in Komisiji predložijo osnutek 
sporazuma. V štirih tednih od prejema 
obvestila o zaključenih pogajanjih 
Komisija zadevni državi članici sporoči 
morebitne pripombe glede nezdružljivosti
z zakonodajo Unije. Pred podpisom 
sporazuma zadevna država članica v 
osnutku sporazuma ustrezno upošteva 
končna priporočila Komisije in se po 
potrebi o sporazumu ponovno pogaja. Če 
Komisija v obdobju preučevanja ni 
predložila mnenja, se šteje, da ni 
nasprotovala.

Or. en

Predlog spremembe 102
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko na lastno pobudo 
najpozneje v štirih tednih od prejema 
obvestila o zaključenih pogajanjih ali na 
zahtevo države članice, ki je s pogajanji 
dosegla medvladni sporazum, pred 
podpisom sporazuma oceni združljivost 

Z upoštevanjem medvladnih sporazumov, 
predloženih v skladu s členom 3(3),
Komisija najkasneje v treh mesecih od 
predložitve medvladnega sporazuma na 
lastno pobudo ali na zahtevo države 
članice, ki ga je vložila, oceni združljivost 
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dogovorjenega sporazuma z zakonodajo 
Unije. Če Komisija ali zadevna država 
članica zaprosi za takšno predhodno 
oceno združljivosti dogovorjenega 
medvladnega sporazuma z zakonodajo 
Unije, je treba dogovorjeni, vendar še 
nepodpisani osnutek medvladnega 
sporazuma predložiti v pregled Komisiji.
Zadevna država članica se vzdrži podpisa 
sporazuma v obdobju štirih mesecev po 
predložitvi osnutka medvladnega 
sporazuma. V dogovoru z zadevno državo 
članico se lahko obdobje pregledovanja 
podaljša. Če je bilo preverjanje 
združljivosti zahtevano in Komisija v 
obdobju preučevanja ni predložila svojega 
mnenja, se šteje, da ni nasprotovala.

z zakonodajo Unije in obvesti državo 
članico o vseh nezdružljivostih, ki jih je 
navedla v tej oceni, v kateri obrazloži 
pravne vzroke za nezdružljivost in 
predlaga rešitev za njeno odpravo. 
Zadevna država članica se vzdrži podpisa 
sporazuma v tem obdobju treh mesecev. V 
dogovoru z zadevno državo članico se 
lahko obdobje pregledovanja podaljša. Če 
je bilo preverjanje združljivosti zahtevano 
in Komisija v obdobju preučevanja ni 
predložila svojega mnenja, se šteje, da ni 
nasprotovala.

Or. en

Predlog spremembe 103
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Zadevna država članica čim prej, 
najpozneje pa dva tedna po zaključenih 
pogajanjih, obvesti Komisijo, da so se 
pogajanja zaključila, in ji predloži v 
pregled dogovorjeni, vendar še 
nepodpisani osnutek medvladnega 
sporazuma, skupaj s prilogami in drugimi 
besedili, na katera se izrecno sklicuje. Za 
sporazume med gospodarskimi subjekti ta 
obveznost ne velja.
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članico se lahko obdobje pregledovanja 
podaljša. Če je bilo preverjanje 
združljivosti zahtevano in Komisija v 
obdobju preučevanja ni predložila svojega 
mnenja, se šteje, da ni nasprotovala.

Or. en

Predlog spremembe 104
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Države članice predložijo Komisiji v 
pregled dogovorjene, vendar še 
nepodpisane osnutke medvladnih 
sporazumov. Komisija najpozneje v štirih 
mesecih od predložitve oceni združljivost 
dogovorjenega sporazuma z zakonodajo 
Unije, zlasti v zvezi s konkurenčnim 
pravom in zakonodajo o notranjem trgu 
za energijo ter dolgoročnimi cilji Unije na 
področju energije in podnebja. Zadevna 
država članica se vzdrži podpisa 
sporazuma v tem obdobju preučevanja. V 
dogovoru z zadevno državo članico se 
lahko obdobje pregledovanja podaljša. Če 
Komisija v obdobju preučevanja ni 
predložila mnenja, se šteje, da ni 
nasprotovala.

Or. en

Obrazložitev

Obvezno predhodno preverjanje združljivosti s poudarkom na dolgoročnih ciljih in 
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zakonodaji o notranjem trgu lahko služi kot zgodnje opozorilo državam članicam, ki se tako 
izognejo zapletenim ponovnim pogajanjem o medvladnem sporazumu.

Predlog spremembe 105
Giles Chichester

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Na zahtevo države članice, ki je s pogajanji 
dosegla medvladni sporazum, Komisija
pred podpisom sporazuma oceni 
združljivost dogovorjenega sporazuma z 
zakonodajo Unije. Če zadevna država 
članica zaprosi za takšno predhodno oceno 
združljivosti dogovorjenega medvladnega 
sporazuma z zakonodajo Unije, je treba 
dogovorjeni, vendar še nepodpisani 
osnutek medvladnega sporazuma predložiti 
v pregled Komisiji. Zadevna država članica 
se vzdrži podpisa sporazuma v obdobju 
dveh mesecev po predložitvi osnutka 
medvladnega sporazuma. V dogovoru z 
zadevno državo članico se lahko obdobje 
pregledovanja podaljša. Če je bilo 
preverjanje združljivosti zahtevano in da bi 
se izognila nepotrebni zamudi pri podpisu 
sporazuma, Komisija pred koncem 
obdobja preučevanja čim prej obvesti 
državo članico, če ne namerava
nasprotovati. Komisija si prizadeva 
predložiti pozitivno ali negativno mnenje o 
vseh zahtevah za preverjanje združljivosti, 
vendar če v obdobju preučevanja ni 
predložila mnenja, se šteje, da ni 
nasprotovala.

Or. en

Predlog spremembe 106
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)
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Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija lahko na zahtevo države članice, 
ki je s pogajanji dosegla medvladni 
sporazum, pred podpisom sporazuma oceni 
združljivost dogovorjenega sporazuma z 
zakonodajo Unije. Če zadevna država 
članica zaprosi za takšno predhodno oceno 
združljivosti dogovorjenega medvladnega 
sporazuma z zakonodajo Unije, je treba 
dogovorjeni, vendar še nepodpisani 
osnutek medvladnega sporazuma predložiti 
v pregled Komisiji.  V dogovoru z zadevno 
državo članico se lahko obdobje 
pregledovanja podaljša. Če je bilo 
preverjanje združljivosti zahtevano in 
Komisija v obdobju preučevanja ni 
predložila mnenja, se šteje, da ni 
nasprotovala.

Or. en

Predlog spremembe 107
Gaston Franco

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko na lastno pobudo
najpozneje v štirih tednih od prejema 
obvestila o zaključenih pogajanjih ali na 
zahtevo države članice, ki je s pogajanji 
dosegla medvladni sporazum, pred 
podpisom sporazuma oceni združljivost 
dogovorjenega sporazuma z zakonodajo 

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

Unije. Če zadevna država članica zaprosi 
za takšno predhodno oceno združljivosti 
dogovorjenega medvladnega sporazuma z 
zakonodajo Unije, je treba dogovorjeni, 
vendar še nepodpisani osnutek 
medvladnega sporazuma predložiti v 
pregled Komisiji. Zadevna država članica 
se vzdrži podpisa sporazuma v obdobju 
štirih mesecev po predložitvi osnutka 
medvladnega sporazuma. V dogovoru z 
zadevno državo članico se lahko obdobje 
pregledovanja podaljša. Če je bilo 
preverjanje združljivosti zahtevano in 
Komisija v obdobju preučevanja ni 
predložila svojega mnenja, se šteje, da ni 
nasprotovala.

Or. fr

Predlog spremembe 108
Michael Theurer

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če ocena osnutka medvladnega 
sporazuma privede do negativnega 
mnenja, Komisija obvesti Evropski 
parlament in zadevni državi članici 
zagotovi možno rešitev ali določi potrebe 
za ponovna pogajanja, ki jih mora 
zadevna država članica ustrezno 
upoštevati.

Or. en

Predlog spremembe 109
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Komisija ugotovi nezdružljivost 
dogovorjenega sporazuma z zakonodajo 
Unije, jo mora država članica odpraviti. 
Če država članica podpiše sporazum, ne 
da bi odpravila nezdružljivost, lahko 
Komisija sproži postopke za ugotavljanje 
kršitev.

Or. en

Predlog spremembe 110
Bendt Bendtsen

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija skupaj s pravnim mnenjem 
pripravi tudi analizo, v kolikšni meri je 
zadevna tretja država uvedla zakonodajo, 
podobno zakonodaji EU na področju 
energije, zlasti določbe tretjega 
energetskega svežnja, ter v kolikšni meri 
jih izvaja.

Or. da

Predlog spremembe 111
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če ocena osnutka medvladnega 
sporazuma privede do negativnega 
mnenja, Komisija zagotovi možne rešitve 
ali določi potrebe za ponovna pogajanja, 
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ki jih mora zadevna država članica 
ustrezno upoštevati.

Or. en

Obrazložitev

Posledice posamezne faze nadzornega mehanizma bi morale biti jasno razvidne, kar pomeni, 
da mora Komisija predlagati rešitve in da je zadevna država članica obvezana upoštevati 
njena priporočila.

Predlog spremembe 112
Bernd Lange
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Skladnost med sporazumi o energiji in 

sporazumi o naložbah
Evropska komisija mora zagotoviti 
skladnost sporazumov o energiji, ki imajo 
elemente o naložbah, z zakonodajo Unije 
o dvostranskih sporazumih o naložbah in 
z naložbeno politiko Unije, vključno z 
izhajajočimi pravicami Evropskega 
parlamenta do pregleda in mnenja. 
Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu poroča o tistih specifičnih določbah 
o energiji, ki so pomembne za namen tega 
sklepa.

Or. en

Obrazložitev

Skladnost med sporazumi o naložbah in sporazumi o energiji ni nujna samo zaradi dobrega 
oblikovanja politik, ampak mora odražati tudi pristojnosti različnih institucionalnih akterjev, 
kot določa Lizbonska pogodba, kar pomeni na primer pravico Evropskega parlamenta do 
pregleda na področju naložbene politike.
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Predlog spremembe 113
Bernd Lange

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija olajša usklajevanje med 
državami članicami z namenom:

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

Or. de

Predlog spremembe 114
Bernd Lange

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka aa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

aa) zagotavljanje skladnosti sporazumov o 
energiji in sporazumov o naložbah: 
Evropska komisija zagotovi, da so 
energetski sporazumi, ki imajo naložbene 
elemente, skladni z zakonodajo o 
dvostranskih naložbenih sporazumih. 
Evropska komisija zagotovi tudi, da se v 
prihodnje spoštujejo pravice Evropskega 
parlamenta o udeležbi pri energetskih 
sporazumih z naložbenimi elementi. 
Upoštevajo se zlasti priporočila 
Evropskega parlamenta za prihodnjo 
naložbeno politiko.

Or. de

Predlog spremembe 115
Niki Cavela (Niki Tzavela)
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Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opredeljevanja skupnih problemov v 
zvezi z medvladnimi sporazumi in 
preučevanja ustreznih ukrepov za 
obravnavanje teh problemov;

(b) opredeljevanja skupnih problemov v 
zvezi z medvladnimi sporazumi in 
preučevanja ustreznih ukrepov za 
obravnavanje teh problemov ter 
predlaganja rešitev zanje;

Or. en

Predlog spremembe 116
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili ponovnim pogajanjem o sporazumih, bi morali že od začetka upoštevati 
dolgoročne cilje EU na področju energije in podnebja.

Predlog spremembe 117
András Gyürk

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) razvijanja nezavezujočih standardnih 
klavzul na podlagi najboljših praks, 
katerih uporaba bo znatno izboljšala
skladnost prihodnjih medvladnih 
sporazumov z energetsko zakonodajo 
Unije.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba standardnih klavzul izboljša skladnost dogovorjenega medvladnega sporazuma z 
zakonodajo Unije, vendar ne zagotavlja popolne skladnosti tistih delov sporazuma, ki jih 
standardne klavzule ne zajemajo.

Predlog spremembe 118
Giles Chichester

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) razvijanja standardnih klavzul na 
podlagi najboljše prakse, ki bi ob uporabi 
zagotovile popolno skladnost prihodnjih 
medvladnih sporazumov z energetsko 
zakonodajo Unije.

Or. en

Predlog spremembe 119
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) usklajevanja sporazumov, da se 
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zagotovi poravnanost fizičnih zmogljivosti 
z zmogljivostmi cevovodov ter njihova 
ustreznost ciljem na področju energije in 
podnebja pa tudi ravni zanesljivosti 
oskrbe, razviti v dolgoročnih ciljih Unije 
na področju energije in podnebja, tako da 
Unije ne bi več blokirale presežne 
zmogljivosti.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili ponovnim pogajanjem o sporazumih, bi morali že od začetka upoštevati 
dolgoročne cilje EU na področju energije in podnebja, izogniti pa bi se bilo treba tudi 
elementom sporazumov, ki blokirajo zmogljivosti, ne da bi dejansko zagotavljali energijo – ne 
samo z ekonomskega vidika, ampak tudi v korist evropskih potrošnikov.

Predlog spremembe 120
Lena Kolarska-Bobińska

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) spodbujanja razvoja večstranskih 
medvladnih sporazumov, ki bi vključevali 
več držav članic ali Unijo kot celoto, 
namesto nacionalnih dvostranskih 
sporazumov s tretjimi državami.

Or. en

Predlog spremembe 121
Bernd Lange

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka ca (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Predlog spremembe 122
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c b) zagotovitve vodnika za pogajanja, da 
se zagotovi združljivost s pravom EU, 
solidarnost med državami članicami in 
oskrba z energijo.

Or. ro

Predlog spremembe 123
Gaston Franco

Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri predložitvi informacij Komisiji v 
skladu s členom 3 lahko države članice 
navedejo, ali je treba kateri koli del
informacij, zlasti poslovnih informacij, 
obravnavati kot zaupen in ali se lahko 
predložene informacije posredujejo 
drugim državam članicam. Komisija mora 
te navedbe upoštevati. Zahteve glede 
zaupnosti ne omejujejo dostopa Komisije 
do zaupnih informacij.

Pri predložitvi informacij Komisiji v 
skladu s členom 3 države članice izberejo 
obliko, v kateri jih pošljejo, da zagotovijo 
varstvo poslovno občutljivih informacij.

Or. fr
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Predlog spremembe 124
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri predložitvi informacij Komisiji v 
skladu s členom 3 lahko države članice 
navedejo, ali je treba kateri koli del 
informacij, zlasti poslovnih informacij,
obravnavati kot zaupen in ali se lahko 
predložene informacije posredujejo drugim 
državam članicam. Komisija mora te 
navedbe upoštevati. Zahteve glede 
zaupnosti ne omejujejo dostopa Komisije 
do zaupnih informacij.

Pri predložitvi informacij Komisiji v 
skladu s členom 3 lahko države članice 
navedejo, ali je treba poslovne informacije 
v njih obravnavati kot zaupne in ali se 
lahko predložene informacije posredujejo 
drugim državam članicam. Komisija mora 
te navedbe upoštevati. Zahteve glede 
zaupnosti ne omejujejo dostopa Komisije 
do zaupnih informacij. Vse države članice 
prejmejo povzetke elementov, ki vsebujejo 
delno zaupne informacije.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale imeti možnost zaščititi zaupnost poslovnih informacij. Osnovne 
informacije sporazumov pa bi morale biti na voljo vsem državam članicam, da se lahko 
zadosti ciljem tega sklepa.

Predlog spremembe 125
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če država članica zahteva, da se del 
sporazuma obravnava kot zaupen, 
Komisija odstrani te informacije iz 
dokumentov, ki jih deli z državami 
članicami, in na mestu odstranitve 
zagotovi informacije o tem, kaj je bilo 
odstranjeno.

Or. en
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Obrazložitev

Res je, da bi morale biti zaupne informacije odstranjene iz skupnih besedil, vendar bi morale 
biti države članice obveščene o tem, da je prišlo do odstranitve, in o mestu odstranitve. Brez 
tega za države članice ne bi bilo jasno, ali imajo dostop do celega sporazuma, prilog in 
drugih dokumentov ali samo do njihovega dela. Zato bi bilo treba vključiti sporočilo, na 
primer „Cena je [odstranjeno]“, „[Ta priloga je bila odstranjena zaradi zaupnosti]“ ali 
„[Dokument je bil odstranjen zaradi zaupnosti]“.

Predlog spremembe 126
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pregled Poročanje in pregled

Or. en

Obrazložitev

Vključiti bi bilo treba obveznost poročanja, da se preveri, ali sklep izpolnjuje svoj namen, in 
da se zagotovi demokratični nadzor.

Predlog spremembe 127
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Štiri leta po začetku veljavnosti tega 
sklepa Komisija predloži Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru poročilo o 
uporabi sklepa.

(1) Po začetku veljavnosti tega sklepa 
Komisija vsako leto predloži Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru poročilo 
njegovi uporabi.

Or. ro
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Predlog spremembe 128
Rolandas Paksas

Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Štiri leta po začetku veljavnosti tega 
sklepa Komisija predloži Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru poročilo o 
uporabi sklepa.

1. Dve leti po začetku veljavnosti tega 
sklepa Komisija predloži Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru poročilo o 
uporabi sklepa.

Or. lt

Predlog spremembe 129
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija enkrat letno poroča 
Evropskemu parlamentu o informacijah, 
prejetih v skladu s členom 3, ter mu v 
roku 24-tih mesecev od začetka veljavnosti 
tega sklepa posreduje izčrpno oceno.

Or. en

Obrazložitev

Vključiti bi bilo treba obveznost poročanja, da se preveri, ali sklep izpolnjuje svoj namen, in 
da se zagotovi demokratični nadzor.

Predlog spremembe 130
Giles Chichester

Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Poročilo predvsem oceni, ali ta sklep
zagotavlja zadosten okvir za zagotavljanje 
popolne skladnosti medvladnih 
sporazumov z zakonodajo Unije in visoko 
stopnjo usklajenosti med državami 
članicami na področju medvladnih 
sporazumov.

2. Poročilo predvsem oceni, ali ta sklep 
zagotavlja zadosten okvir za zagotavljanje 
popolne skladnosti medvladnih 
sporazumov z zakonodajo Unije in visoko 
stopnjo usklajenosti med državami 
članicami na področju medvladnih 
sporazumov. Poročilo oceni tudi, ali so 
roki iz tega sklepa primerni in kako 
vplivajo na pogajanja držav članic s 
tretjimi državami.

Or. en

Predlog spremembe 131
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta sklep je naslovljen na države članice. Ta sklep je naslovljen na države članice in 
subjekte iz člena 3a.

Or. en


