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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje 
zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Direktive 2004/67/ES
(KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0363),

– ob upoštevanju členov 251(2) in 95 Pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C7-0097/2009),

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za zunanje zadeve, Odbora za okolje, javno 
zdravje in varnost hrane ter Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2009),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroča svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(5) Diverzifikacija plinovodov in plinskih 
virov Skupnosti je bistvenega pomena za 
izboljšanje zanesljivosti oskrbe Skupnosti 
kot celote in vsake države članice posebej. 
Zanesljivost oskrbe bo v prihodnosti 
odvisna od tega, v kakšno smer se bo 
razvilo razmerje med gorivi, od razvoja 
proizvodnje v Skupnosti in tretjih državah, 
ki oskrbujejo Skupnost, od naložb v 
skladiščne zmogljivosti ter diverzifikacijo 
plinovodov in virov oskrbe znotraj in zunaj 
Skupnosti, vključno z zmogljivostmi za 
utekočinjen zemeljski plin. Zato je treba 
sprejeti ukrepe za dolgoročno spodbujanje 
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diverzifikacije.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Prednost je treba dati izgradnji 
novih čezmejnih infrastruktur, ki so 
potrebne za dosego cilja rabe vsaj 10 % 
zmogljivosti medsebojnih povezav za 
elektriko in plin do leta 2010, kot je v 
svojih sklepih iz marca 2007 zahtevalo 
predsedstvo.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10b) Pomembno je zagotoviti predhodne 
sporazume med medsebojno povezanimi 
sistemi glede uravnoteženja in oskrbe, da 
bi bila v izrednih razmerah zagotovljena 
optimalna raba razpoložljivih 
medsebojnih povezav.

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Treba je opredeliti dovolj usklajene 
standarde za zagotavljanje oskrbe, ki bodo 
primerni vsaj za situacijo, do kakršne je 
prišlo januarja 2009, ob upoštevanju razlik 
med državami članicami, vendar brez 
nerazumnih in nesorazmernih obremenitev 
podjetij plinskega gospodarstva, vključno z 
novimi in malimi podjetji.

(16) Treba je opredeliti dovolj usklajene 
standarde za zagotavljanje oskrbe, ki bodo 
primerni vsaj za situacijo, do kakršne je 
prišlo januarja 2009, ob upoštevanju razlik 
med državami članicami, vendar brez 
nerazumnih in nesorazmernih obremenitev 
podjetij plinskega gospodarstva, vključno z
novimi in malimi podjetji, ter končnih 
uporabnikov.

Or. en

Obrazložitev
Veliki končni uporabniki lahko z možnostjo menjave goriva veliko prispevajo k odzivu v 
izrednih razmerah. Tega potencialnega prispevka pa prav tako ne gre preveč obremenjevati.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Vidiki zanesljivosti oskrbe 
dolgoročnega načrtovanja naložb v 
zadostne čezmejne zmogljivosti in druge 
infrastrukture, ki zagotavljajo dolgoročno 
zmogljivost sistema, da zagotovi 
zanesljivost oskrbe in zadovolji razumne 
potrebe, so predmet Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta …/…/ES [o skupnih 
pravilih notranjega trga z zemeljskim 
plinom in o razveljavitvi Direktive 
2003/55/ES]. Za izpolnitev standardov 
zanesljivosti oskrbe bo morda potrebno 
prehodno obdobje za izvedbo potrebnih 
naložb. Desetletni načrt razvoja omrežja, ki 
ga je oblikoval ENTSO-G in ga nadzoruje 
ACER, je temeljno orodje za določanje 
naložb, ki so potrebne na ravni Skupnosti.

(20) Vidiki zanesljivosti oskrbe 
dolgoročnega načrtovanja naložb v 
zadostne čezmejne zmogljivosti in druge 
infrastrukture, ki zagotavljajo dolgoročno 
zmogljivost sistema, da zagotovi 
zanesljivost oskrbe in zadovolji razumne 
potrebe, so predmet Direktive 2009/73/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 
julija 2009 o skupnih pravilih notranjega 
trga z zemeljskim plinom. Za izpolnitev 
standardov zanesljivosti oskrbe bo morda 
potrebno prehodno obdobje za izvedbo 
potrebnih naložb. Desetletni načrt razvoja 
omrežja, ki ga je oblikoval ENTSO-G in ga 
nadzoruje ACER, je temeljno orodje za 
določanje naložb, ki so na ravni Skupnosti
potrebne za izvajanje zahtev glede 
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infrastrukture iz te uredbe in pripravo 
ocen tveganja na ravni Skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

V normalnih razmerah se z državami proizvajalkami usklajujejo podjetja, usklajevanje pa 
spremljajo države članice. Komisija lahko svojo pravico uveljavlja samo znotraj EU. V 
državah zunaj EU, ki proizvajajo plin, bi morala Komisija zaprositi za dovoljenje za napotitev 
skupine za spremljanje.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa ukrepe za zagotavljanje
zanesljivosti oskrbe s plinom, da se 
zagotovi pravilno in neprekinjeno 
delovanje notranjega trga s plinom, in sicer 
z določitvijo jasne opredelitve in dodelitve 
odgovornosti ter uskladitvijo odziva na 
ravni držav članic in Skupnosti tako glede 
preventivnih ukrepov kot odziva na 
dejanske motnje v oskrbi. 

Ta uredba določa ukrepe za zagotavljanje 
zanesljivosti oskrbe s plinom, da se 
zagotovi pravilno in neprekinjeno 
delovanje notranjega trga s plinom, in sicer 
z določitvijo jasne opredelitve in dodelitve 
odgovornosti ter uskladitvijo odziva na 
ravni podjetij plinskega gospodarstva,
držav članic in Skupnosti tako glede 
preventivnih ukrepov kot odziva na 
dejanske motnje v oskrbi.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene te uredbe se uporabljajo 
opredelitve iz Direktive 2009/xxx/ES
(direktiva o plinu) in Uredbe 2009/xxx/ES
(uredba o Agenciji).

Za namene te uredbe se uporabljajo 
opredelitve iz Direktive 2009/73/ES
(direktiva o plinu), Uredbe (ES) št. 
715/2009 (uredba o plinu) in Uredbe (ES) 
št. 713/2009 (uredba o Agenciji).

Or. en

Obrazložitev

Da bi ohranili homogenost in jasnost opredelitev, se je treba sklicevati tudi na uredbo o plinu 
iz tretjega svežnja o notranjem energetskem trgu. 
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ključ do kredibilnosti pristojnih nacionalnih organov in njihovih predlogov bo neodvisnost 
njihovega delovanja brez možnega poseganja politike.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Komisija na ravni Skupnosti s pomočjo 
koordinacijske skupine za plin iz člena 10
usklajuje delo pristojnih organov, zlasti v 
primeru izrednih razmer na ravni Skupnosti
in pri oceni ukrepov iz odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

Ker bo koordinacijska skupina za plin udeležena pri odzivu v izrednih razmerah, bi morala 
sodelovati tudi na stopnji preprečevanja izrednih razmer.
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Dolgoročnost ukrepov za zanesljivost

oskrbe
Najpozneje eno leto po začetku veljave 
uredbe Komisija pripravi poročilo, ki 
vsebuje predlagane regulativne ukrepe na 
ravni Skupnosti za diverzifikacijo 
geografskih virov plina in oskrbovalnih 
poti, ki vodijo v EU. Poročilo vsebuje 
predvsem oceno vloge obratov za UZP.

Or. en

Obrazložitev

Treba je dodatno razviti dolgoročno strategijo za zanesljivo oskrbo s plinom na ravni 
Skupnosti.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Najpozneje [30. septembra 2011; 18
mesecev po začetku veljavnosti] pristojni 
organ po posvetovanju s podjetji plinskega 
gospodarstva, ustreznimi združenji, ki 
predstavljajo interese gospodinjstev in 
industrijskih odjemalcev, ter regulativnim 
organom, če slednji ni pristojni organ, 
oblikuje:

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Okrepitev vloge koordinacijske skupine za plin je ključnega pomena za ustrezen odziv na 
krizo.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin, ACER in ENTSO-G so zelo pomembni pri opredeljevanju 
regionalnih področij za sodelovanje in bi jih bilo treba v celoti vključiti v ta proces.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ker obstaja opredelitev izrednih razmer na ravni Skupnosti, mora obstajati tudi načrt 
Skupnosti. 

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Preventivni akcijski načrt vsebuje: 1. Preventivni akcijski načrt na nacionalni 
ali regionalni ravni ali na ravni Skupnosti
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vsebuje:

Or. en

Obrazložitev

Ker obstaja opredelitev izrednih razmer na ravni Skupnosti, mora obstajati tudi načrt 
Skupnosti. Potrebne so tudi določbe za primer oblikovanja regionalnih načrtov. 

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Triletno obdobje za dosego standardov iz člena 6(1) se ne ujema s časovnim razporedom za 
izgradnjo novih infrastruktur. Predvsem ne upošteva trajanja administrativnih postopkov, ki 
za izgradnjo nove infrastrukture za transport plina trajajo od pet do šest let.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravljavci prenosnega omrežja v roku
dveh let po začetku veljavnosti te uredbe 
omogočijo stalno fizično zmogljivost za 
prenos plina v obe smeri na vseh

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

medsebojnih povezavah, kjer dodani 
dvosmerni pretok pomeni varnejšo oskrbo
za katero koli državo članico. Raven 
zmogljivosti dvosmernega toka se doseže 
na stroškovno učinkovit način z 
upoštevanjem vsaj tiste zmogljivosti, ki je 
potrebna za izpolnjevanje standarda oskrbe 
iz člena 7. Kjer so potrebne dodatne 
naložbe v prenosnem omrežju, se odstavek 
7 uporablja tudi za te naložbe.

Pristojni organi zagotovijo, da se ocena 
medsebojnih povezav redno pregleduje, če 
se spremenijo okoliščine, predvsem prek 
posodabljanja nacionalnih preventivnih 
akcijskih načrtov.

Or. en

Obrazložitev

Dveletni časovni načrt za vzpostavitev stalne fizične zmogljivosti za prevoz plina v obe smeri 
prek vseh medsebojnih povezav je mogoče uresničiti le v primeru majhnih sprememb na 
infrastrukturi. Kadar so potrebne večje spremembe, na primer izgradnja nove tlačne postaje, 
to ni skladno s časovnim razporedom za izgradnjo novih infrastruktur. Člen bi moral 
upoštevati naložbe, ki so potrebne v prenosnem omrežju. Zadnji stavek je odveč.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

7. Nacionalni regulativni organi pri 
potrjevanju tarif ali svojih metodologij v 
skladu s členom 41(8) Direktive 
2009/73EC uvedejo ustrezne spodbude in
upoštevajo stroške izpolnjevanja standarda 
N-1 in stroške zaradi zagotavljanja stalne 
fizične zmogljivosti za prenos plina v obe 
smeri. Če stroški nastanejo v več kot eni 
državi članici ali v eni državi članici v 
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dogovorijo o porazdelitvi stroškov. 
Uporablja se člen 8(1) Uredbe (ES) 
št. …/....

korist drugih držav članic, se nacionalni 
regulativni organi vseh zadevnih držav 
članic skupaj pred sprejemanjem odločitev 
v zvezi z naložbami dogovorijo o 
porazdelitvi stroškov. Pri vsakem 
dogovoru o naložbi mora stroške in 
porazdelitev stroškov med nacionalne 
regulativne organe, ki jih to zadeva, 
odobriti nacionalni regulativni organ. Pri 
porazdelitvi stroškov med te države članice 
se upoštevajo koristi na področju 
zanesljivosti oskrbe, ki jih ima vsaka 
država članica od naložbe. Uporablja se 
člen 8(1) Uredbe (ES) št. 715/2009.

Or. en

Obrazložitev
Določiti je treba spodbude za naložbe v infrastrukturo z dodano vrednostjo v smislu 
zanesljivosti oskrbe. V predlogu Komisije manjka natančna opredelitev sorazmernih stroškov 
v primerih, kjer se naložba izvede v interesu druge države članice (ali drugih držav članic).

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Pristojni organ sprejme ustrezne ukrepe 
za zagotovitev oskrbe s plinom zaščitenim 
odjemalcem za obdobje šestdesetih dni tudi 
v primeru izrednih razmer, kot določa člen 
9(2). Po šestdesetih dneh, ali pod težjimi 
pogoji kot so opredeljeni v odstavku 1, se
pristojni organ trudi zaščitenim 
odjemalcem kolikor je mogoče in čim dlje
zagotavljati oskrbo.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana uredba upošteva le en primer. Upoštevati mora tudi, da se lahko spremenita 
intenzivnost in dolžina krize. Zato morajo biti ustrezni organi zmožni obravnavati druge vrste 
kriz, obenem pa je treba priznati, da lahko obstajajo omejitve. 



PR\795949SL.doc 17/33 PE430.654v01-00

SL

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Do [30. septembra 2010, šest mesecev 
po začetku veljavnosti,] Komisija na ravni 
Skupnosti, vsak pristojni organ pa v svoji 
državi članici, opravi celovito oceno 
tveganj, ki vplivajo na zanesljivost oskrbe s 
plinom:

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) ob upoštevanju vseh ustreznih 
nacionalnih in regionalnih okoliščin;

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) ugotavlja pričakovani prispevek 
netržnih ukrepov iz Priloge III, ki so 

(7) na podlagi pregledne analize stroškov 
in koristi ugotavlja pričakovani prispevek
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predvideni za stopnjo izrednih razmer 
oziroma jih je treba na tej stopnji izvesti, in 
ocenjuje, v kolikšni meri je treba za 
obvladovanje krize uporabiti netržne 
ukrepe, ocenjuje njihove učinke in določa 
postopke za njihovo izvajanje;

in relativno vrednost netržnih ukrepov iz 
Priloge III, ki so predvideni za stopnjo 
izrednih razmer oziroma jih je treba na tej 
stopnji izvesti, in ocenjuje, v kolikšni meri 
je treba za obvladovanje krize uporabiti 
netržne ukrepe, ocenjuje njihove učinke in 
določa postopke za njihovo izvajanje;
netržni ukrepi se za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe uporabijo kot skrajni 
ukrep.

Or. en

Obrazložitev

Treba je jasno povedati, da se netržni ukrepi uporabljajo le kot skrajni ukrep.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(10) vsebuje seznam predhodno določenih 
ukrepov za zagotovitev plina v primeru 
izrednih razmer. Takšni ukrepi lahko 
obsegajo čezmejne sporazume med 
državami članicami in/ali podjetja za 
zemeljski plin.

Or. en

Obrazložitev

Iz predloga Komisije se razume, da se mehanizmi kompenzacij lahko uporabljajo le za stroške 
plina, ki zaradi izvajanja izrednih ukrepov ni dobavljen odjemalcem plina. Trgovinski 
sporazumi bodo predloženi pristojnemu organu iz člena 12, zato jih ni treba ločeno 
obravnavati na seznamu.
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(1) stopnja zgodnjega opozarjanja (zgodnje 
opozarjanje): kadar so na voljo konkretni, 
resni in zanesljivi podatki, po možnosti s 
strani mehanizma za zgodnje opozarjanje, 
da lahko pride do poslabšanja pogojev 
oskrbe; na tej ravni lahko trg reši težavo 
brez poseganja pristojnega organa.

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

V izrednih razmerah imajo pri blaženju 
učinkov motenj v oskrbi prednost tržni 
mehanizmi (na nacionalni ali regionalni 
ravni ali na ravni Skupnosti).

Or. en
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Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Ker se v številnih državah članicah plin uporablja kot gorivo za pridobivanje elektrike in 
toplote, je treba oskrbo zaščitenih odjemalcev z elektriko in daljinskim ogrevanjem 
obravnavati v oceni tveganja. Tako bi preprečili, da se v primeru krize v oskrbi s plinom 
prekine oskrba zaščitenih odjemalcev.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Načrt za izredne razmere se posodobi 
vsaki dve leti.

Or. en

Obrazložitev

Ocena tveganja se opravi vsaki dve leti, skladno s tem pa je treba posodobiti tudi preventivni 
akcijski načrt. S predlogom spremembe se doda ustrezna zahteva za načrt za izredne razmere.
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Krizno upravljanje na nacionalni/regionalni ravni je pogosto bolj učinkovito pri spopadanju s 
krizo v oskrbi. Ni nujno, da mejne vrednosti v celoti odražajo potencialno regionalno krizo 
pod 10 % na ravni EU, kjer bi bil prav tako potreben poseg Skupnosti.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Komisija skliče zasedanje 
koordinacijske skupine za plin, čim 
razglasi izredne razmere na ravni 
Skupnosti. Pri opravljanju svojega dela 
Komisija in koordinacijska skupina za 
plin upoštevata:
(a) ukrepe, ki jih je sprejela plinska 
industrija kot prvi odziv na večjo motnjo v 
oskrbi s plinom;
(b) ukrepe, ki so jih sprejele države 
članice, na primer tiste iz preventivnih 
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načrtov in načrtov za izredne razmere.

Or. en

Obrazložitev

Sklic koordinacijske skupine za plin bi moral biti obvezen. Za hiter odziv ga v primeru 
izrednih razmer na ravni Skupnosti skliče Komisija.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Ob izrednih razmerah na ravni Skupnosti
Komisija prek koordinacijske skupine za 
plin usklajuje ukrepe pristojnih organov. 
Komisija zlasti poskrbi za izmenjavo 
informacij, za doslednost in učinkovitost 
ukrepov na ravni držav članic in regionalni 
ravni glede na raven Skupnosti ter 
usklajuje ukrepe v zvezi s tretjimi 
državami. Komisija skliče skupino za 
krizno upravljanje, ki jo sestavljajo zlasti 
predstavniki industrijskega sektorja ter 
države članice, ki jih zadeva izredno stanje.
Komisija organizira naloge in obveznosti 
takšne skupine za krizno upravljanje, pri 
tem pa upošteva posebne pravice 
koordinacijske skupine za plin. Komisija 
zagotovi redno obveščanje koordinacijske 
skupine za plin o delu, ki ga opravlja 
skupina za krizno upravljanje.

Or. en

Obrazložitev

Sklic koordinacijske skupine za plin bi moral biti obvezen. Za hiter odziv ga v primeru 
izrednih razmer na ravni Skupnosti skliče Komisija. Skupina za krizno upravljanje redno 
obvešča koordinacijsko skupino za plin.
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Če Komisija meni, da ukrep, ki ga je ob 
izrednih razmerah na ravni Skupnosti 
sprejel pristojni organ ali podjetje za 
zemeljski plin, ni primeren za rešitev 
izrednih razmer ali resno ogroža položaj v 
drugi državi članici, Komisija pristojni 
organ ali podjetje za zemeljski plin
obvesti, zakaj meni, da mora zadevni 
organ spremeniti svoj ukrep.

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

V treh dneh po tej zahtevi zadevni pristojni 
organ spremeni svoj ukrep in obvesti 
Komisijo ali pa pošlje odgovor, v katerem 
ustrezno utemelji, zakaj je ukrep 
upravičen, pri tem pa v celoti upošteva 
komercialne posledice za podjetja za 
zemeljski plin in zagotovi mehanizme 
kompenzacije. V slednjem primeru lahko 
Komisija svojo zahtevo spremeni ali 
umakne.

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

Če se Komisija v treh dneh odloči, da svoje 
zahteve ne bo spremenila ali umaknila,
obvesti pristojni organ, zakaj meni, da je 
utemeljitev nesprejemljiva. V tem primeru 
pristojni organ nemudoma ravna v skladu 
z zahtevo Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo predloga Komisije je prestrogo, Komisiji pa ne nalaga obveznosti, da upraviči 
zavrnitev argumentov pristojnega organa. Tudi Komisija bi morala upravičiti svoje odločitve.
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Pristojni organ ali podjetja za zemeljski 
plin ne izvedejo nobenega ukrepa, ki bi 
kadar koli omejil pretok plina znotraj 
notranjega trga, kar ne sme posegati v 
njihove pravne obveznosti na področju 
zdravstvenih, varnostnih in okoljskih 
vprašanj. 

Or. en

Obrazložitev

Podjetja morajo spoštovati številne pravne določbe v zvezi z zgoraj omenjenimi vprašanji. 
Nove določbe bi morale biti skladne s temi določbami.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da je dostop odobren na podlagi obstoječih trgovinskih sporazumov, da se 
te sporazume zaščiti.
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Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

V skladu z ostalim besedilom predloga Komisije. 

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Koordinacijska skupina za plin je odličen forum, kjer je mogoče pregledovati načrte, da bi 
upoštevali izkušnje držav članic in preverili, ali je mogoče odpraviti neskladnosti na ravni 
EU.
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Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Koordinacijska skupina za plin 
prispeva k opredeljevanju regij za 
izvajanje učinkovitejših ukrepov za 
zagotavljanje oskrbe s plinom. 
Pri tem upošteva: 
(a) rezultate ocene tveganja; 
(b) lokacijo obstoječih in načrtovanih 
infrastruktur ter oskrbovalnih poti;
(c) obstoječe solidarnostne povezave med 
državami članicami in tiste v fazi razvoja. 
Da bi dosegli solidarnost na regionalni 
ravni, koordinacijska skupina za plin 
oblikuje posebne podskupine, ki 
obravnavajo vprašanja zanesljivosti 
oskrbe na regionalni ravni. 

Or. en

Obrazložitev

V skladu s prejšnjim predlogom spremembe o opredelitvi regij za regionalne načrte.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Obrazložitev

Urni pretok je treba izraziti v enotah na uro in ne na dan.

Predlog spremembe 39

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

b) pristojni organi v zbirni obliki obvestijo 
Komisijo o naslednjih podrobnostih 
pogodb, sklenjenih med podjetji za 
zemeljski plin v svoji državi članici in
dobavitelji iz tretjih držav:

Or. en

Obrazložitev

Vsi zadevni organi na nacionalni ravni ali na ravni Skupnosti morajo imeti na voljo potrebne 
podatke, da bi v izrednih razmerah sprejeli primerne ukrepe. Pri komercialno občutljivih 
informacijah je potrebna posebna pazljivost, saj bi uhajanje informacij podjetjem plinskega 
gospodarstva v Uniji in zunaj nje lahko povzročilo resne težave.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6 – točka b – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

prilagodljivost pogodbene količine, 
vključno z določbami o obveznostih 
„vzemi ali plačaj”.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vsi zadevni organi na nacionalni ravni ali na ravni Skupnosti morajo imeti na voljo potrebne 
podatke, da bi v izrednih razmerah sprejeli primerne ukrepe. Pri komercialno občutljivih 
informacijah je potrebna posebna pazljivost, saj bi uhajanje informacij podjetjem plinskega 
gospodarstva v Uniji in zunaj nje lahko povzročilo resne težave.
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Predlog spremembe 41

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Možnost menjave goriva – uporaba 
alternativnih nadomestnih goriv v 
industrijskih obratih in elektrarnah (v tem 
primeru dodatne emisije toplogrednih 
plinov, ki nastanejo zaradi obvezne 
menjave goriva, ne bi smele spadati v 
sistem za trgovanje z emisijami) 

Or. en

Obrazložitev

Prisilna menjava goriva za generatorje, zaradi katere se uporabljajo viri energije z več 
emisijami, se ne bi smela upoštevati v sistemu za trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Priloga II – seznam 2 Stran povpraševanja– točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Povečana učinkovitost črtano

Or. en

Obrazložitev

Energetska učinkovitost je dolgoročni cilj politike in ne takojšen odgovor na krizo.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Priloga II – seznam 2 Stran povpraševanja– točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Povečana raba obnovljivih virov energije Povečana raba elektrike, pridobljene iz
virov, ki so alternativa plinu
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Or. en

Obrazložitev

Raba obnovljivih virov energije je dolgoročni cilj politike in ne takojšen odgovor na krizo.
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OBRAZLOŽITEV

I. Uvod

Celoten sklop ukrepov evropske politike, ki izhajajo predvsem iz Sporočila o energetski 
politiki za Evropo iz januarja 20071, je odgovor na izzive v zvezi z zanesljivostjo oskrbe z 
energijo. V sektorju plina poleg Direktive 2004/67/ES celoten regulativni okvir za 
infrastrukture in medsebojne povezave posredno prispeva k temu cilju prek (i) smernic za 
vseevropska energetska omrežja (projekti TEN-E)2 (ii) t.i. tretjega energetskega svežnja o 
notranjem trgu elektrike in plina iz junija 2009. Zakonodajni ukrepi, ki so bili sprejeti za 
integracijo trga plina, bodo z določitvijo pravil o dostopu tretjih strani do skladišč plina in 
naprav za utekočinjen zemeljski plin ter o preglednosti zalog plina3 prispevali k spodbujanju 
zanesljivosti oskrbe z energijo. Na enak način je Parlament menil, da so spodbujanje 
regionalne solidarnosti, razvoj medsebojnih plinskih povezav prek desetletnega načrta za 
razvoj omrežja in intenziven proces usklajevanja pogojev za dostop do omrežij prek 
sodelovanja med operaterji transportnih sistemov ključni deli zakonodajnega svežnja4.

Mednarodne vidike zanesljivosti oskrbe z energijo obravnavata tudi resoluciji5, v katerih je 
poudarjeno, da je treba dodatno razviti skupno energetsko strategijo za Evropo, ki bo 
vključevala proizvajalce, distributerje in potrošnike, govoriti z enim glasom ter ustvariti 
pregleden in trajnosten energetski sistem, ki bo pomagal k regionalni raznolikosti energetskih 
virov. Parlament je zelo spodbujal tudi oblikovanje akcijskega načrta EU za varnost preskrbe 
in solidarnost pri preskrbi z energijo vključno z revizijo mehanizmov za odziv na krizo. 

V tem kontekstu poročevalec pozdravlja predlog uredbe o ukrepih za zagotavljanje 
zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Direktive 2004/67/ES kot del zakonodaje, ki 
bo razrešil resnične težave, s katerimi se sooča Unija. To je postalo očitno lansko zimo v času 
krize zaradi dobave plina med Rusijo in Ukrajino, ki je zelo prizadela milijone evropskih 
državljanov in naše gospodarstvo. Zato je Evropski parlament v omenjenih resolucijah pozval 
k takšni pobudi, poročevalec pa je prepričan, da bodo poslanci v naslednjih mesecih dodali 
svoj pomemben prispevek.

Prepričan je, da bo celovito in hitro izvajanje te uredbe skupaj z zakonodajo o notranjem 
energetskem trgu znatno zmanjšalo ranljivost EU zaradi zunanjih motenj v dobavi, obenem pa 
bo okrepilo vodilno vlogo evropskih podjetij plinskega gospodarstva v svetu in geopolitično 
vlogo Unije kot strateškega svetovnega akterja. 

                                               
1 KOM(2007) 001.
2 Sklep 1364/2006, UL L 262, 22.9.2006, str. 1–23.
3 Direktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga 

z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES, UL L 211, 14.08.2009, str. 94 UL L 211, 
14.08.2009, str. 36.

4 Uredba (ES) št. 715/2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij za zemeljski plin in o razveljavitvi Uredbe 
(ES) št. 1775/2005, UL L 211, 14.08.2009, str. 36.

5 Resolucija EP z dne 3. februarja 2009 o drugem strateškem pregledu energetske politike (2008/2239(INI)), T6-
038/2009
Resolucija EP z dne 17. septembra 2009 o zunanjih vidikih zanesljive oskrbi z energijo, T7-0021/2009
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II. Glavne točke, ki jih izpostavlja poročevalec

1. Vprašanja, obravnavana v osnutku poročila

Poročevalec meni, da je treba nekatere točke iz predloga uredbe izboljšati, in je zato predlagal 
predloge sprememb na nekaterih področjih:

a. Vloga podjetij

Medtem ko je v uvodnih izjavah in ocenah učinka jasno, da obstajajo trije koraki odziva na 
krizo (1. trg, 2. države članice, 3. Skupnost), vloga podjetij ponikne v zakonodajnem besedilu 
in jo je treba okrepiti na več področjih, predvsem kar zadeva vlogo koordinacijske skupine za 
plin in v členu o treh stopnjah izrednih razmer.

b. Dvosmerni tok

Besedilo predlaga, da morajo imeti vse medsebojne povezave zmogljivost dvosmernega toka. 
Po mnenju poročevalca gre ta določba predaleč v gospodarskem smislu in v smislu 
zanesljivosti oskrbe. V medsebojnih povezavah z državami dobaviteljicami dvosmerni tok na 
primer ni potreben. Pristojni organi na nacionalni ravni in koordinacijska skupina za plin na 
ravni EU določijo medsebojne povezave, kjer bi bil dvosmerni tok stroškovno učinkovit in bi 
zagotovil dodano vrednost v smislu zanesljivosti oskrbe v času krize. 

c. Preventivni načrti in načrti za izredne razmere

Poročevalec meni, da bi morala Komisija enako kot države članice oblikovati preventivne 
načrte in načrte za izredne razmere na ravni EU, da bi se lahko kar najbolje odzvala v 
primerih, ko so razglašene izredne razmere na ravni Skupnosti. 

d. Izredne razmere na ravni Skupnosti

Sedanje besedilo določa 10-odstotno zmanjšanje oskrbe iz uvoza kot mejno vrednost za 
avtomatično razglasitev izrednih razmer na ravni Skupnosti. Poročevalec pa meni, da mejna 
vrednost ne zajema številnih primerov, ko so v državi članici krizne razmere zaradi 100-
odstotne motnje, ki pa ne doseže 10 % na ravni EU. Zato je okrepil določbe v členu o 
možnosti za razglasitev izrednih razmer na ravni Skupnosti za določeno geografsko območje. 
Potreben je tudi solidarnostni mehanizem Skupnosti, ki pa bi se izvajal na regionalni ravni. 

e. Delitev stroškov pri novih čeznacionalnih naložbah v infrastrukturo

Večina držav članic je izrazila zaskrbljenost zaradi stroškov izgradnje ali nadgradnje novih 
infrastruktur. To je še posebej pomembno, ker bo izvajanje te uredbe v številnih primerih 
vključevalo gradnjo v eni državi članici v korist druge države članice. Tretji sveženj o 
notranjem energetskem trgu že predvideva mehanizme za čezmejne medsebojne povezave. 
Zato poročevalec meni, da bi take mehanizme lahko uporabili za druge vrste infrastrukture, 
kot je dvosmerni tok. Izrecno je vključil sklicevanje na načelo sorazmernosti pri delitvi 
stroškov glede na koristi na področju zanesljivosti oskrbe.



PE430.654v01-00 32/33 PR\795949SL.doc

SL

f. Netržni ukrepi

Poročevalec je večkrat izrazil željo, da bi natančneje določili meje za poseganje držav članic 
na trg. Čeprav priznava, da se ti ukrepi lahko izvajajo le v izjemnih okoliščinah, lahko imajo 
kratkoročne ali srednjeročne posledice za pravilno delovanje trga, če jih pristojni organi 
uvedejo. Zato je v ustreznih delih besedila poudaril, da je treba netržne mehanizme uporabljati 
le kot izhod v sili. 

g. Izmenjava informacij

Poročevalec trdno verjame, da morajo imeti vsi zadevni organi na nacionalni ravni ali na ravni 
Skupnosti na voljo potrebne podatke, da bi v izrednih razmerah sprejeli primerne ukrepe. Pri 
komercialno občutljivih informacijah je potrebna posebna pazljivost, saj bi uhajanje 
informacij lahko povzročilo resne težave za podjetja plinskega gospodarstva v Uniji in zunaj 
nje. Zato predlaga, naj pristojni organi te podatke centralizirajo na nacionalni ravni in v zbirni 
obliki posredujejo Komisiji.

h. Vloga elektroenergetskega sektorja

Poročevalec ugotavlja, da je treba v državah, kjer so gospodinjstva večinoma oskrbovana z 
elektriko, pridobljeno s pomočjo plina, sprejeti ustrezne ukrepe, da v času krize zaščiteni 
odjemalci ne bi utrpeli prekinitve oskrbe. Zato to vprašanje vključuje v pripravo ocene 
tveganja in načrtov za izredne razmere.

i. Druga vprašanja

Poročevalec predlaga nov člen o dolgoročnih ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s 
plinom, kjer predlaga, naj Komisija pripravi poročilo o možnih načinih diverzifikacije 
geografskih virov plina na ravni Skupnosti in oskrbovalnih poti, ki vodijo v EU. Poročilo naj 
vsebuje tudi celovito oceno vloge obratov za UZP. Okrepi tudi dele besedila, ki se nanašajo 
na pomen doseganja večje zmogljivosti medsebojne povezave med državami članicami.

Poročevalec meni tudi, da sedanje besedilo zagotavlja le preventivne ukrepe za omejeno 
število primerov, zato je potrebne več prožnosti v primeru, da se spremeni dolžina ali 
intenzivnost krize.

2. Vprašanja, ki jih osnutek poročila na tej stopnji postopka ne obravnava 

Poročevalec v osnutku poročila namenoma ni obravnaval dveh vprašanj in meni, da je glede 
na njuno zapletenost potrebna obsežna razprava s poslanci. Želi pa pojasniti, kaj namerava na 
teh dveh področjih doseči v končnem besedilu.

a. Opredelitev izraza zaščiteni odjemalci

Sedanja opredelitev v besedilu je nejasna in hkrati preozka. Nejasna je, ker možnost 
vključitve malih in srednje velikih podjetij, povezanih s plinskimi omrežji, omogoča 
vključitev te kategorije v sektorje, ki v času krize ne bi smeli biti bistveni, preozka pa, ker kot 
možne izjeme navaja le šole in bolnišnice, ne pa drugih osnovnih storitev, kot so na primer 



PR\795949SL.doc 33/33 PE430.654v01-00

SL

gasilske postaje. Poročevalec meni, da mora besedilo državam članicam dopuščati nekaj 
prožnosti za prilagoditev nacionalnim razmeram z jasno opredeljenimi merili, saj je ta 
opredelitev ključna pri določanju stopenj standarda oskrbe iz člena 7. Zato meni, da mora 
končno besedilo Parlamenta vključevanje v to kategorijo omejiti na sektorje in akterje, ki so 
bistvenega pomena na primer za zagotavljanje nacionalne varnosti in javnega zdravja. Če bi 
sestavili omejen seznam sektorjev, bi lahko nekatere izpustili, zato je jasno opredeljen seznam 
meril veliko primernejši.

b. Infrastrukturni standard (N-1)

Poročevalec meni, da je to zelo tehnično vprašanje, ki še ni povsem jasno. Številne 
zainteresirane strani z zelo različnim ozadjem so izrazile resno zaskrbljenost glede 
učinkovitosti standarda N-1, kot je opredeljen v besedilu Komisije. Ker je to eden glavnih 
mehanizmov v uredbi, ga želi bolje preučiti, da bi lahko predlagal kakovostne predloge 
sprememb, ki bi izboljšali zanesljivost standarda N-1.

Po mnenju poročevalca bi moral biti standard N-1 glavni element subsidiarnosti v uredbi, da 
bi se odrazile vse nacionalne okoliščine. Država morda nima dobrega rezultata po standardu 
N-1, a bi prekinitev oskrbe s plinom le malo vplivala na njen energetski trg ali mešanico, saj 
ni zelo odvisna od plina. Države članice bi morale biti svobodne pri izbiri načina za soočanje 
s krizo v oskrbi s plinom. Pri tem se lahko odločijo za povečanje plinske infrastrukture ali za 
dodaten razvoj lastne proizvodnje energije. To sta samo dva primera, kako lahko to storijo. 
Poročevalec v celoti podpira idejo o standardu, vendar meni, da bodo države članice 
potrebovale več časa za preučitev podrobnosti tega pomembnega vidika uredbe.


