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Članak 136. Poslovnika
Cristian-Silviu Buşoi
u ime Odbora za industriju, istraživanje i energetiku

Predmet: Rast cijena energije i manipuliranje na tržištu plina

Cijene prirodnog plina dosegnule su svoj vrhunac u prosincu 2021., kada su bile četiri i pol puta više 
nego u siječnju 2021. To znatno povećanje potaknuto je globalnom dinamikom ponude i potražnje, a 
pogoršali su ga faktori povezani s pandemijom i geopolitičkim napetostima, u kombinaciji s uvozom 
prirodnog plina u Europu koji je manji od očekivanog, posebno iz Rusije. To je dovelo do skladištenja 
prirodnog plina na razini nižoj od prosjeka i do visokih cijena energije, zbog čega se stopa inflacije 
povećala diljem EU-a.

Kako se gospodarstvo počinje oporavljati od pandemije, EU i njegove države članice moraju pronaći 
strukturna rješenja za zaštitu i potporu svojim kućanstvima, industrijama i poduzećima, posebno 
MSP-ovima i mikropoduzećima. U tu se svrhu moraju poduzeti koraci za rješavanje problema 
povezanih sa znatnom izloženošću EU-a međunarodnim tržištima plina i ranjivosti nekih pojedinačnih 
dobavljača, kao i pokušaja manipuliranja tržištem i sudjelovanja u lažnim špekulacijama.

1. Koji su preliminarni nalazi Komisijine istrage o mogućem protutržišnom ponašanju na tržištu plina 
i kada će se objaviti njezini zaključci?

2. Je li provedena procjena djelotvornosti članka 11. Direktive 2009/73/EZ i odluke povezane s 
predmetom AT.39816 u pogledu smanjenja rizika za sigurnost opskrbe država članica 
energijom?

3. Je li zbog trenutačne razine skladištenja prirodnog plina EU kratkoročno još osjetljiviji na vanjske 
pritiske? Jesu li utvrđeni posebni pragovi za razine skladištenja?

4. Koje bi se strukturne promjene mogle provesti na tržištu na razini EU-a kako bi se državama 
članicama omogućila zaštita potrošača od nestabilnosti međunarodnog tržišta plina u 
budućnosti?

5. Koje će konkretne mjere Komisija poduzeti kako bi bolje informirala građane EU-a o uzrocima 
drastičnog rasta cijena energije s kojim moraju živjeti?
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