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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta 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.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].



PR\882629SL.doc 3/19 PE475.868v01-00

SL

VSEBINA

Stran

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA ..................5

OBRAZLOŽITEV................................................................................................................18



PE475.868v01-00 4/19 PR\882629SL.doc

SL



PR\882629SL.doc 5/19 PE475.868v01-00

SL

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za 
izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi med državami članicami in 
tretjimi državami na področju energije
(KOM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2011)0540),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 194 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0235/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij2

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
zunanje zadeve in Odbora za mednarodno trgovino (A7-0000/2011),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

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

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1
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 

(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, postavlja EU v ranljiv in 

                                               
1 UL C, str ...
2 UL C, str ...
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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.

neugoden položaj 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.

Or. en

Predlog spremembe 2
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 3
Predlog sklepa
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Komisija bi morala glede na prednost 
prava Unije in načelo lojalnega 
sodelovanja med državami članicami in 
Unijo iz člena 4(3) Pogodbe o Evropski 
uniji ter ob upoštevanju člena 351 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
oceniti združljivost obstoječih medvladnih 
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sporazumov, ki še niso priglašeni, z 
zakonodajo Unije. Države članice bi 
morale v primeru nezdružljivosti sprejeti 
vse potrebne ukrepe, na podlagi katerih bi 
našle sorazmerno rešitev za njeno 
odpravo.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi prednosti prava EU in načela lojalnega sodelovanja med državami članicami in Unijo 
je treba preučiti in po potrebi zagotoviti združljivost medvladnih sporazumov, ki zadevajo 
deljena področja pristojnosti med Unijo in državami članicami. To zagotavlja dolgoročno 
pravno varnost za trgovinske sporazume in odločitve vlagateljev, temelječe na obstoječih 
medvladnih sporazumih.

Predlog spremembe 4
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 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. Če Komisija pri 
oceni ugotovi nezdružljivost z zakonodajo 
Unije, bi morala podati mnenje, v katerem 
bi to neskladnost navedla, in oblikovati 
priporočila za njeno odpravo. Države 
članice bi morale ta priporočila ustrezno 
upoštevati in se po potrebi o sporazumu 
ponovno pogajati. Če bi Komisija menila, 
da priporočila niso bila ustrezno 
upoštevana in da še vedno obstajajo 
dvomi o združljivosti medvladnega 
sporazuma z zakonodajo Unije, bi morala 
sprožiti postopke za ugotavljanje kršitev.

Or. en

Obrazložitev

V zdajšnjem predlogu ni jasno navedeno, kakšne ukrepe je treba sprejeti, če je pri predhodni 
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oceni ugotovljena nezdružljivost z zakonodajo Unije. Da bi okrepili pravno varnost in 
zagotovili jasen zakonodajni okvir, bi morala Komisija svetovati, kako bi to odpravili, države 
članice pa bi morale mnenje Komisije upoštevati.

Predlog spremembe 5
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

Obrazložitev

Države članice same odločajo, ali bodo upoštevale priporočilo Komisije. Kljub temu se 
morajo strani, ki so udeležene v medvladnem sporazumu, in podjetja zavedati posledic.

Predlog spremembe 6
Predlog sklepa
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Izboljšano vzajemno poznavanje 
obstoječih in novih medvladnih 
sporazumov bi moralo omogočiti boljše 
usklajevanje energetskih zadev med 
državami članicami ter med njimi in 
Komisijo. Izboljšano usklajevanje bi 
moralo državam članicam omogočiti 
koriščenje vseh prednosti političnega in 
gospodarskega pomena Unije.

(14) Izboljšano vzajemno poznavanje 
obstoječih in novih medvladnih 
sporazumov bi moralo omogočiti boljše 
usklajevanje energetskih zadev med 
državami članicami ter med njimi in 
Komisijo. Izboljšano usklajevanje bi 
moralo državam članicam omogočiti 
koriščenje vseh prednosti političnega in 
gospodarskega pomena Unije ter Komisiji 
omogočiti, da predlaga rešitve za 
probleme, opredeljene v medvladnem 
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sporazumu.

Or. en

Obrazložitev

Komisija bo imela zelo popolno sliko stanja v zvezi z medvladnimi sporazumi na področju 
energije. Tako bo lahko za opredeljene probleme predlagala rešitve, v katerih bo upoštevala 
kar najširši splet okoliščin.

Predlog spremembe 7
Predlog sklepa
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Komisija bi morala najpozneje štiri 
leta po začetku veljavnosti tega sklepa 
oceniti, ali je zadosten in učinkovit za 
zagotavljanje popolne skladnosti 
medvladnih sporazumov z zakonodajo 
Unije in visoke stopnje usklajenosti med 
državami članicami na področju 
medvladnih sporazumov. Če Komisija pri 
oceni ugotovi, da so v regulativnem okviru 
pomanjkljivosti, bi morala predložiti 
zakonodajni predlog za njihovo odpravo.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu ni določeno, kako je treba ukrepati, če je v oceni ugotovljeno, da instrument ni 
izpolnil svojega cilja. Komisija bi morala dobiti jasna pooblastila ter biti odgovorna za 
odpravo obstoječega stanja in sprejetje ustreznih pravnih ukrepov, tako da bi sklep 
pregledala ali predlagala dodaten instrument.

Predlog spremembe 8
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 

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

Or. en

Obrazložitev

Zaradi jasnosti bi bilo treba navesti, kakšne vrste sporazumov spadajo v področje uporabe 
tega sklepa.

Predlog spremembe 9
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 se ne uporablja za medvladne 
sporazume, ki so že v celoti urejeni z 
drugimi posebnimi postopki uradnega 
obveščanja v skladu z zakonodajo Unije, 
razen medvladnih sporazumov, o katerih je 
treba v skladu s členom 13(6) Uredbe (EU) 
št. 994/2010 obvestiti Komisijo.

Or. en

Predlog spremembe 10
Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 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
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Predlog spremembe 11
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 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 predložen medvladni sporazum ni 
združljiv z zakonodajo Unije, država 
članica sprejme vse ustrezne 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. en

Obrazložitev

Zaradi prednosti prava EU in načela lojalnega sodelovanja med državami članicami in Unijo 
je treba preučiti in po potrebi zagotoviti združljivost medvladnih sporazumov, ki zadevajo 
deljena področja pristojnosti med Unijo in državami članicami. To zagotavlja dolgoročno 
pravno varnost za trgovinske sporazume in odločitve vlagateljev, temelječe na obstoječih 
medvladnih sporazumih.

Predlog spremembe 12
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, najpozneje pa 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. 
Zadevna država članica redno obvešča 
Komisijo o pogajanjih, ki potekajo. Na 
zahtevo Komisije ali zadevne države 
članice Komisija sodeluje pri pogajanjih 
kot opazovalka ter državi članici, ki se 
pogaja, zagotavlja pravne nasvete o tem, 
kako se izogne neskladnostim med 
medvladnim sporazumom, o katerem se 
pogaja, in zakonodajo Unije.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi večje pravne jasnosti bi bilo treba v instrumentu določiti natančen rok, v katerem bi 
morale države članice Komisijo obvestiti, da nameravajo začeti pogajanja. Če bi država 
članica ali Komisija zahtevala, da sodeluje pri pogajanjih kot opazovalka, Komisija ne bi 
smela odločati o tem, ali bo sodelovala ali ne.

Predlog spremembe 13
Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Šteje se, da so obstoječi medvladni 
sporazumi ali medvladni sporazumi v 
začasni uporabi, ki so bili na datum 
začetka veljavnosti tega sklepa že 
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predloženi Komisiji v skladu z Uredbo 
(EU) št. 994/2010 in izpolnjujejo zahteve 
iz tega člena, predloženi za namene tega 
sklepa. Šteje se, da uradno obvestilo, 
predloženo v skladu s tem sklepom,
izpolnjuje obveznost uradnega obveščanja 
iz člena 13(6) Uredbe (EU) št. 994/2010.

Or. en

Obrazložitev

V členu 13(6) Uredbe št. 994/2010 je že določena obveznost, v skladu s katero je treba 
Komisiji poročati o pogodbah o dobavi plina. Da bi preprečili podvajanje, bi bilo treba v tem 
sklepu navesti, da države članice s predložitvijo medvladnih sporazumov iz tega sklepa 
izpolnjujejo obveznost iz navedene uredbe.

Predlog spremembe 14
Predlog sklepa
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4 črtano
Pomoč Komisije

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 že zajeta v predlogu spremembe 12.

Predlog spremembe 15
Predlog sklepa
Člen 5
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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. Zadevna država članica čim prej,
najpozneje pa dva tedna po zaključenih 
pogajanjih, obvesti Komisijo, da so se 
pogajanja zaključila, in ji predloži v 
pregled dogovorjen, vendar še nepodpisan 
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 dvomih 
glede združljivosti dogovorjenega 
sporazuma ter njegovih prilog in drugih 
besedil, 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 medvladnega sporazuma. Če 
Komisija v tem obdobju ne odgovori, se 
šteje, da ne nasprotuje. 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 dveh 
mesecih poda pravno mnenje.
2. Če je v pravnem mnenju ugotovljeno, 
da dogovorjeni sporazum ni združljiv z 
zakonodajo Unije, Komisija to 
neskladnost navede in oblikuje 
priporočila za njeno odpravo.
3. 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 razmisli o sprožitvi 
postopkov za ugotavljanje kršitev.
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Or. en

Obrazložitev

Predhodno preverjanje združljivosti v dveh fazah lahko služi kot zgodnje opozorilo državam 
članicam, ki se tako izognejo zapletenim ponovnim pogajanjem o medvladnem sporazumu. 
Posledice posamezne faze nadzornega mehanizma bi morale biti jasno razvidne, kar pomeni, 
da mora Komisija predlagati rešitve, da je zadevna država članica obvezana upoštevati njena 
priporočila in da se kot skrajni ukrep sproži postopek za ugotavljanje kršitev.

Predlog spremembe 16
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 
predlaganja rešitev za te probleme;

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala predlagati rešitve, ki so po njenem mnenju potrebne za odpravo 
problemov, ugotovljenih v medvladnih sporazumih.

Predlog spremembe 17
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 nezavezujočih standardnih 
klavzul, katerih uporaba bo zagotovila 
popolno skladnost prihodnjih medvladnih 
sporazumov z energetsko zakonodajo 
Unije, na podlagi najboljše prakse in v 
posvetovanju z državami članicami.

Or. en
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Predlog spremembe 18
Predlog sklepa
Člen 7

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 kateri koli del 
informacij, katerih razkritje bi lahko 
škodovalo poslovnim dejavnostim 
udeleženih strani, 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.

Or. en

Obrazložitev

Medvladni sporazumi na področju energije se lahko občasno sklicujejo na gospodarske 
pogodbe. Da bi podjetja zavarovali pred uhajanjem informacij o njihovih poslovnih 
dejavnostih, bi bilo treba navesti tudi, katere vrste informacij se lahko označijo kot zaupne.

Predlog spremembe 19
Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 2

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 in učinkovit okvir za 
zagotavljanje popolne skladnosti 
medvladnih sporazumov z zakonodajo 
Unije in visoko stopnjo usklajenosti med 
državami članicami na področju 
medvladnih sporazumov. Če ta sklep ne 
zagotavlja popolne združljivosti 
medvladnih sporazumov z zakonodajo 
Unije in visoke stopnje usklajenosti med 
državami članicami na področju 
medvladnih sporazumov, Komisija 
najpozneje eno leto po predložitvi poročila 
po potrebi predloži pregled ali dodaten 
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zakonodajni predlog.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu ni določeno, kako je treba ukrepati, če je v oceni ugotovljeno, da instrument ni 
izpolnil svojega cilja. Komisija bi morala dobiti jasna pooblastila ter biti odgovorna za 
odpravo obstoječega stanja in sprejetje ustreznih pravnih ukrepov, tako da bi sklep 
pregledala ali predlagala dodaten instrument.
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OBRAZLOŽITEV

Stabilna in zanesljiva oskrba z energijo je pomembna za spodbujanje predvidljivega 
gospodarskega okolja za državljane in industrijo Evropske unije. Najboljši način za 
zagotovitev zanesljive oskrbe z energijo je delujoč notranji energetski trg. Z uvedbo tretjega 
energetskega svežnja so se pospešila prizadevanja EU za odprtje energetskega trga. Veliko 
držav članic je ločilo proizvodnjo od prenosa energije, kar je omogočilo, da so na trg oskrbe z 
energijo prišli novi udeleženci. S tretjim energetskim svežnjem so bile odpravljene ovire za 
vstop na energetski trg, občutno pa se je povečala tudi njegova likvidnost. Čeprav se drugi in 
tretji sveženj še ne izvajata v celoti, so rezultati v državah članicah, v katerih sta bila uvedena, 
spodbudni. Še vedno pa obstaja odvisnost od zunanjih virov: EU uvaža več kot 60 % plina in 
več kot 80 % nafte. Nagnjenost k uvozu pa se na žalost še povečuje.

Po krizi oskrbe s plinom leta 2009 je bilo veliko storjenega za zanesljivo oskrbo z energijo na 
energetskem trgu EU. Plinska kriza je razkrila občutljivost sistemov oskrbe z energijo v 
Evropski uniji. S hitrim sprejetjem Uredbe št. 994/2010 je Unija dobila nekaj sredstev za 
preprečevanje prihodnjih motenj oskrbe s plinom. Plinska kriza je pokazala ozka grla in vrzeli 
v sistemu oskrbe s plinom v EU, prvi ukrepi za njihovo odpravo pa so zdaj že sprejeti. Še 
vedno pa ostajajo izzivi za zagotovitev zanesljive oskrbe po konkurenčni ceni evropskim 
potrošnikom. Med temi izzivi so tudi medvladni sporazumi držav članic s tretjimi državami 
na področju energije.

V skladu s Pogodbo o Evropski uniji energetska politika Unije zagotavlja delovanje in 
zanesljivost energetskega trga. Države članice občasno sklepajo pogodbe s tretjimi državami, 
ki bi utegnile vplivati na pravilno delovanje notranjega energetskega trga. Čeprav se pogodbe 
o oskrbi z energijo v večini primerov sklepajo med gospodarskimi subjekti, se včasih v obliki 
medvladnega sporazuma zaprosi za pomoč državo članico. Ti primeri zadevajo pretežno 
razvoj prenosne infrastrukture, za katerega so potrebne velike naložbe. S sprejetjem 
medvladnega sporazuma se dobaviteljem iz tretjih držav zagotovi predvidljiva in trdna pravna 
ureditev. Upoštevati je treba tudi, da je včasih namen tretje države obvezati državo članico, da 
bo zagotovila gospodarsko pogodbo ali monopolni položaj pri energetski oskrbi prek posebne 
infrastrukture.

Da bi preprečili kršenje pravil notranjega trga na področju energije, je potrebno okrepljeno 
sodelovanje med državami članicami pri medvladnih sporazumih na tem področju. Države 
članice si morajo izmenjavati informacije o teh sporazumih, Komisija pa mora biti obveščena 
o obstoječih pogodbah in potekajočih pogajanjih. Komisija lahko državam članicam 
zagotavlja strokovno znanje in usklajevanje skupnih prizadevanj za zagotovitev skladnosti 
medvladnih sporazumov s pravili notranjega trga. Zato je treba medvladne sporazume s 
tretjimi državami, ki vplivajo na notranji energetski trg, predložiti v oceno Komisiji. Da bi se 
izognili dvojnemu poročanju Komisiji, bi moralo biti navedeno, da ji o medvladnem 
sporazumu, o katerem je bila v skladu z Uredbo št. 994/2010 že obveščena, ni treba ponovno 
poročati. Enako bi moralo veljati tudi obratno.

Izkušnje kažejo, da lahko sodelovanje Komisije v pogajanjih s tretjimi stranmi pozitivno 
vpliva na njihov izid. Zato je treba pravico Komisije do sodelovanja v pogajanjih razširiti. 
Njena prisotnost bi pomagala, da bi bil izid v skladu s pravili notranjega trga, kar bi podjetjem 
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jasno zagotavljalo, da je specifična pogodba v skladu z zakonodajo EU. Podjetjem je treba 
dati zagotovilo, da medvladni sporazum ne krši zakonodaje EU in da zoper njega ne bo 
sprožen postopek za ugotavljanje kršitev, katerega izid bi lahko udeleženemu podjetju 
povzročil visoke stroške. Večje sodelovanje Komisije bi olajšalo skladnost s pravili 
notranjega trga EU in s tem okrepilo pravno varnost za udeležence na trgu.

Navesti bi bilo treba, da države članice same odločajo, ali bodo upoštevale priporočila 
Komisije. Ta zakonodaja naj bi zagotovila, da bi bili medvladni sporazumi, ki jih sklenejo 
države članice na področju energije, bolj pregledni in da bi bile države članice obveščene o 
skladnosti ali neskladnosti sporazuma s pravili notranjega trga. Komisija bo morala pripraviti 
nezavezujoče standardne klavzule, ki naj bi jih države članice upoštevale. Klavzule bodo 
zagotovile, da medvladni sporazumi ne bodo kršili zakonodaje EU.

Ta zakonodaja ne zadeva sporazumov med gospodarskimi subjekti, razen če so del 
medvladnih sporazumov. Meddržavni sporazumi v običajnih okoliščinah ne bi smeli 
vključevati podjetij, zaradi posebne narave poslovnega področja pa energetskih podjetij iz 
medvladnih sporazumov ni mogoče izključiti. Predlog vsebuje ustrezna zagotovila, da ta sklep 
ne bo vplival na vsakodnevno poslovanje podjetij. Da poslovne informacije ne bi bile razkrite 
drugim državam članicam, je treba poleg tega navesti, katere informacije so lahko označene 
kot zaupne. S tem naj bi bila zagotovljena ustrezna zaščita podjetij.

Sporazumi, ki zadevajo deljeno področje pristojnosti med Unijo in državami članicami, 
morajo biti v skladu z zakonodajo Unije. Države članice naj sprejmejo potrebne ukrepe za 
odpravo ugotovljenih neskladnosti v medvladnih sporazumih s tretjimi državami na področju 
energije. To je potrebno za zagotovitev pravilnega delovanja in zanesljivosti notranjega 
energetskega trga v Evropi.


