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Predlog spremembe 12
Franz Obermayr

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Pospeševanje obnove obstoječe 
energetske infrastrukture in uvedba nove 
infrastrukture je ključnega pomena za 
doseganje ciljev energetske ter podnebne 
politike Unije, med katerimi so dokončna 
vzpostavitev notranjega trga, zagotavljanje 
varne oskrbe z energijo, zlasti s plinom in 
nafto, zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov za 20 %19, povečanje deleža 
obnovljivih virov energije v porabi končne 
energije na 20 % in 20-odstotno povečanje 
energetske učinkovitosti do leta 2020. 
Hkrati mora Unija pripraviti infrastrukturo 
na nadaljnjo dolgoročno dekarbonizacijo 
svojega energetskega sistema do leta 2050.

(6) Pospeševanje obnove obstoječe 
energetske infrastrukture in uvedba nove 
infrastrukture je ključnega pomena za 
doseganje ciljev energetske ter podnebne 
politike Unije, med katerimi so dokončna 
vzpostavitev notranjega trga, zagotavljanje 
varne oskrbe z energijo, zlasti s plinom in 
nafto, zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov za 20 %19 in istočasno 
zagotavljanje ohranjanja območij, 
konkurenčnosti evropskih podjetij in 
stalne zaščite delovnih mest, povečanje 
deleža obnovljivih virov energije v porabi 
končne energije na 20 % in 20-odstotno 
povečanje energetske učinkovitosti do leta 
2020. Hkrati mora Unija pripraviti 
infrastrukturo na nadaljnjo dolgoročno 
dekarbonizacijo svojega energetskega 
sistema do leta 2050.

____________________ ____________________

191930 % pod pravimi pogoji.

Or. de

Predlog spremembe 13
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Pospeševanje obnove obstoječe (6) Pospeševanje obnove obstoječe 
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energetske infrastrukture in uvedba nove 
infrastrukture je ključnega pomena za 
doseganje ciljev energetske ter podnebne 
politike Unije, med katerimi so dokončna 
vzpostavitev notranjega trga, zagotavljanje 
varne oskrbe z energijo, zlasti s plinom in 
nafto, zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov za 20 %, povečanje deleža 
obnovljivih virov energije v porabi končne 
energije na 20 % in 20-odstotno povečanje 
energetske učinkovitosti do leta 2020. 
Hkrati mora Unija pripraviti infrastrukturo 
na nadaljnjo dolgoročno dekarbonizacijo 
svojega energetskega sistema do leta 2050.

energetske infrastrukture in uvedba nove 
infrastrukture je ključnega pomena za 
doseganje ciljev energetske ter podnebne 
politike Unije, med katerimi so dokončna 
vzpostavitev notranjega trga, zagotavljanje 
varne oskrbe z energijo, zlasti s plinom in 
nafto, zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov za 20 %, povečanje deleža 
obnovljivih virov energije v porabi končne 
energije na 20 %, in sicer s povezovanjem 
regij z velikimi zmogljivostmi za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
in s potencialom za shranjevanje 
električne energije, in 20-odstotno 
povečanje energetske učinkovitosti do leta 
2020. Hkrati mora Unija pripraviti 
infrastrukturo za nadaljnjo dolgoročno 
dekarbonizacijo svojega energetskega 
sistema do leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 14
Sandra Kalniete, Roberts Zīle

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Čeprav je obstoj notranjega trga na 
področju energije pravno opredeljen v 
Direktivi 2009/72/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 
skupnih pravilih za notranji trg z električno 
energijo in Direktivi 2009/73/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 o skupnih pravilih 
notranjega trga z zemeljskim plinom, je še 
vedno razdrobljen zaradi nezadostnih 
povezav med nacionalnimi energetskimi 
omrežji. Povezana omrežja na ravni Unije 

(7) Čeprav je obstoj notranjega trga na 
področju energije pravno opredeljen v 
Direktivi 2009/72/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 
skupnih pravilih za notranji trg z električno 
energijo in Direktivi 2009/73/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 o skupnih pravilih 
notranjega trga z zemeljskim plinom, je še 
vedno razdrobljen zaradi nezadostnih 
povezav med nacionalnimi energetskimi 
omrežji. Povezana omrežja na ravni Unije, 
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pa so ključnega pomena za konkurenčen in 
dobro delujoč celostni trg za spodbujanje 
rasti, zaposlovanja ter trajnostnega razvoja.

v katerih so dejavnosti oskrbe in 
proizvodnje dejansko ločene od delovanja 
omrežja, pa so ključnega pomena za 
konkurenčen in dobro delujoč celostni trg 
za spodbujanje rasti, zaposlovanja ter 
trajnostnega razvoja.

Or. en

Obrazložitev

Tretji sveženj za liberalizacijo na področju energetike zagotavlja podlago za konkurenčen 
energetski trg v Evropski uniji. Za lažje izvajanje tretjega energetskega svežnja in za prehod 
na resnično liberaliziran energetski trg v EU je treba zagotoviti, da bo izvedeno učinkovito 
ločevanje lastništva proizvodnje in oskrbe, in sicer z uporabo smernic TEN-E.

Predlog spremembe 15
Franz Obermayr

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Sporočilo Komisije „Energetska 
politika EU: povezovanje s partnerji zunaj 
naših meja“ poudarja, da mora Unija v 
svoje zunanje odnose vključiti spodbujanje 
razvoja energetske infrastrukture z 
namenom podpiranja socialno-
ekonomskega razvoja zunaj meja EU. 
Unija mora spodbujati infrastrukturne
projekte, ki povezujejo energetska omrežja 
Unije z omrežji tretjih držav, zlasti 
sosednjih držav in držav, s katerimi je 
Unija vzpostavila posebno sodelovanje na 
energetskem področju.

(10) Sporočilo Komisije „Energetska
politika EU: povezovanje s partnerji zunaj 
naših meja“ poudarja, da mora Unija v 
svoje zunanje odnose vključiti spodbujanje 
razvoja energetske infrastrukture z 
namenom podpiranja socialno-
ekonomskega razvoja zunaj meja EU. V 
prvi vrsti pa mora Unija v okviru svoje 
zunanje politike spodbujati projekte
energetske infrastrukture v tretjih državah 
in si tako zagotoviti zanesljivo oskrbo z 
energijo.

Or. de

Predlog spremembe 16
Franz Obermayr
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Glede na nujnost razvoja energetskih 
infrastruktur je treba poleg poenostavitve 
postopkov izdajanja dovoljenj določiti tudi 
jasen rok za sprejem sklepa ustreznega 
pristojnega organa v zvezi z gradnjo 
projekta. Ta časovna omejitev mora 
spodbujati učinkovitejšo opredelitev in 
obravnavo postopkov in ne sme v nobenem 
primeru nižati visokih standardov 
varovanja okolja ter udeležbe javnosti.

(24) Glede na nujnost razvoja energetskih 
infrastruktur je treba poleg poenostavitve 
postopkov izdajanja dovoljenj določiti tudi 
jasen rok za sprejem sklepa ustreznega 
pristojnega organa v zvezi z gradnjo 
projekta. Ta časovna omejitev mora 
pospešiti učinkovitejšo opredelitev in 
obravnavo postopkov in ne sme niti nižati 
visokih standardov varovanja okolja ter 
udeležbe javnosti niti spodbujati 
proizvajanja jedrske energije s 
pospeševanjem prenosa jedrske energije.

Or. de

Predlog spremembe 17
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Na vedno bolj povezanem trgu so 
potrebna jasna in pregledna pravila 
čezmejne razporeditve stroškov za 
spodbujanje naložb v čezmejno 
infrastrukturo. Evropski svet je 
4. februarja 2011 opozoril na pomen 
spodbujanja regulativnega okvira, ki 
spodbuja naložbe v omrežja, pri čemer je 
treba določiti višino tarif, skladno s 
finančnimi potrebami, ter ustrezno 
razporeditev stroškov pri čezmejnih 
naložbah, s čimer bi povečali konkurenco 
in konkurenčnost, zlasti v evropski 
industriji, ter upoštevali vpliv na 
potrošnike.

(27) Na vedno bolj povezanem trgu so 
potrebna jasna in pregledna pravila 
čezmejne razporeditve stroškov za 
spodbujanje naložb v čezmejno 
infrastrukturo v korist evropskih podjetij, 
zlasti malih in srednjih podjetij, za katera 
bi lahko visoke cene energije postale 
resna ovira, in v korist evropskih 
potrošnikov. Evropski svet je 4. februarja 
2011 opozoril na pomen spodbujanja 
regulativnega okvira, ki spodbuja naložbe 
v omrežja, pri čemer je treba določiti 
višino tarif, skladno s finančnimi 
potrebami, ter ustrezno razporeditev 
stroškov pri čezmejnih naložbah, s čimer bi 
povečali konkurenco in konkurenčnost, 
zlasti v evropski industriji ter med malimi 
in srednjimi podjetji, ter upoštevali vpliv 
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na potrošnike.

Or. en

Predlog spremembe 18
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) projekt izkazuje gospodarsko, socialno 
in okoljsko upravičenost; in

(b) projekt izkazuje gospodarsko, socialno 
in okoljsko upravičenost in ne bo prispeval 
k škodljivim vplivom na cenovno 
dostopnost za končne potrošnike ali k 
izkrivljanju poštene konkurence med 
akterji na trgu; in

Or. en

Predlog spremembe 19
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

γ) projekt vključuje vsaj dve državi članici, 
pri čemer neposredno sega čez mejo ene ali 
več držav članic ali se izvaja na ozemlju 
ene države članice in ima pomemben 
čezmejni vpliv, kot je opredeljeno v točki 1 
Priloge IV;

(c) projekt vključuje vsaj dve državi 
članici, pri čemer neposredno sega čez 
mejo ene ali več držav članic ali se izvaja 
na ozemlju ene države članice in ima 
pomemben čezmejni vpliv, kot je 
opredeljeno v točki 1 Priloge IV, ali pa 
povezuje otoške in obrobne regije z 
osrednjimi regijami Unije;

Or. el

Predlog spremembe 20
Olle Schmidt
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– interoperabilnost in varno delovanje 
sistema;

– interoperabilnost, varno delovanje 
sistema in zanesljivost oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 21
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– interoperabilnost in varno delovanje
sistema;

– zanesljivost oskrbe, na primer 
preko interoperabilnosti in 
varnega delovanja sistema;

Or. el

Predlog spremembe 22
Sandra Kalniete

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka c – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– delovanje trga in storitve za stranke; – delovanje trga in storitve za stranke,
zlasti v zvezi z gospodinjstvi;

Or. en

Predlog spremembe 23
Olle Schmidt
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka c – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– delovanje trga in storitve za stranke; – delovanje trga in storitve za stranke,
zlasti v zvezi z gospodinjstvi ter malimi in 
srednjimi podjetji;

Or. en

Predlog spremembe 24
Sandra Kalniete

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pri razvrščanju projektov, ki se 
uporabljajo pri izvajanju iste prednostne 
naloge, se upoštevajo tudi nujnost vsakega 
predlaganega projekta za zagotavljanje 
ciljev energetske politike na področju 
povezovanja in konkurenčnosti trgov, 
trajnost ter zanesljiva oskrba, število držav 
članic, na katere vpliva posamezni projekt 
in skladnost projekta z drugimi 
predlaganimi projekti. V primeru 
projektov, ki spadajo v kategorijo iz 
člena 1(e) Priloge II, se ustrezno 
upoštevajo tudi število uporabnikov, ki jih 
projekt zadeva, letna poraba energije in 
delež proizvodnje energije iz 
nerazporejenih virov na območju teh 
uporabnikov.

4. Pri razvrščanju projektov, ki se 
uporabljajo pri izvajanju iste prednostne 
naloge, se upoštevajo tudi nujnost vsakega 
predlaganega projekta za zagotavljanje 
ciljev energetske politike na področju 
povezovanja in konkurenčnosti trgov, 
trajnost ter zanesljiva oskrba, število držav 
članic, na katere vpliva posamezni projekt,
in skladnost projekta z drugimi 
predlaganimi projekti. V primeru 
projektov, ki spadajo v kategorijo iz člena 
1(e) Priloge II, se ustrezno upoštevajo tudi 
število in položaj uporabnikov, ki jih 
projekt zadeva, zlasti gospodinjstev, letna 
poraba energije in delež proizvodnje 
energije iz nerazporejenih virov na 
območju teh uporabnikov.

Or. en

Predlog spremembe 25
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar pride do znatnih težav pri izvedbi 
projekta skupnega interesa, lahko Komisija 
imenuje evropskega koordinatorja za 
obdobje največ enega leta, ki se lahko 
dvakrat obnovi.

1. Kadar pride do znatnih težav pri izvedbi 
projekta skupnega interesa, lahko Komisija 
po dogovoru z zadevnimi državami 
članicami imenuje evropskega 
koordinatorja za obdobje največ enega leta, 
ki se lahko dvakrat obnovi.

Or. el

Predlog spremembe 26
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predstavniki projekta zadevne informacije 
objavijo tudi v drugih sredstvih 
obveščanja, ki so dostopna za javnost.

Predstavniki projekta zadevne informacije 
objavijo tudi v drugih sredstvih 
obveščanja, ki so javnosti lahko dostopna.

Or. en

Predlog spremembe 27
Sandra Kalniete, Roberts Zīle

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk 1, 2 in 4 Priloge II, so 
upravičeni do finančne podpore Unije v 
obliki nepovratnih sredstev za študije in 
finančnih instrumentov v skladu z 
določbami [Uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o ustanovitvi instrumenta za 
povezovanje Evrope].

1. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk 1 in 4 Priloge II, so 
upravičeni do finančne podpore Unije v 
obliki nepovratnih sredstev za študije in 
finančnih instrumentov v skladu z 
določbami [Uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o ustanovitvi instrumenta za 
povezovanje Evrope].

Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točke 2 Priloge II, so 
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upravičeni do finančne podpore Unije v 
obliki nepovratnih sredstev za študije in 
dela ter v obliki finančnih instrumentov v 
skladu z določbami [Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope], če se 
jih izvaja v tistih delih sektorja plinske 
infrastrukture, kjer se izvajajo določbe 
glede ločevanja iz Direktive 2009/73/ES o 
skupnih pravilih notranjega trga z 
zemeljskim plinom, tudi v tistih državah 
članicah, kjer se v zvezi s tem uporabljajo 
odstopanja.

Or. en

Obrazložitev

Izvajanje tretjega svežnja za liberalizacijo na področju energetike je ključnega pomena, zlasti 
kar zadeva trg s plinom, treba pa je zagotoviti tudi, da se dejavnosti proizvajanja in oskrbe s 
plinom izvajajo ločeno in da se odpravijo monopoli nad omrežji. Za lažje doseganje teh ciljev 
je treba predpisati pogoj, ki določa, da so do finančne podpore Unije upravičeni le tisti 
projekti skupnega interesa, ki se izvajajo v sektorjih plinske infrastrukture v državah članicah, 
kjer se učinkovito izvaja ločevanje lastništva.

Predlog spremembe 28
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk 1, 2 in 4 Priloge II, so 
upravičeni do finančne podpore Unije v 
obliki nepovratnih sredstev za študije in 
finančnih instrumentov v skladu z 
določbami [Uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o ustanovitvi instrumenta za 
povezovanje Evrope].

1. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk 1, 2 in 4 Priloge II, so 
upravičeni do finančne podpore Unije v 
obliki nepovratnih sredstev za študije in 
finančnih instrumentov v skladu z 
določbami [Uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o ustanovitvi instrumenta za 
povezovanje Evrope], zasebna sredstva ali 
sredstva zadevnih gospodarskih subjektov 
pa morajo predstavljati glavni vir
financiranja.

Or. en
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Predlog spremembe 29
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) razvoja ravni medsebojne povezanosti 
držav članic in ustreznega razvoja cen 
energije ter tudi števila okvar omrežnega 
sistema, njihovih vzrokov in povezanih 
gospodarskih stroškov v zvezi s sektorjem
električne energije in plina;

(c) razvoja ravni medsebojne povezanosti 
držav članic in ustreznega razvoja cen 
energije za potrošnike in evropska 
podjetja, zlasti za mala in srednja 
podjetja, ter tudi števila okvar omrežnega 
sistema, njihovih vzrokov in povezanih 
gospodarskih stroškov v zvezi s sektorjem 
električne energije in plina;

Or. en

Predlog spremembe 30
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog uredbe
Priloga 1 – točka 1 – točka 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Elektroenergetske povezave med 
severom in jugom v srednjevzhodni in 
jugovzhodni Evropi („PSJ Vzhod –
elektrika“): povezave in notranji 
daljnovodi v smereh sever–jug in vzhod–
zahod za vzpostavitev notranjega trga in 
integracijo proizvodnje iz obnovljivih 
virov energije.

(3) Elektroenergetske povezave med 
severom in jugom v srednjevzhodni in 
jugovzhodni Evropi („PSJ Vzhod –
elektrika“): povezave in notranji 
daljnovodi v smereh sever–jug in vzhod–
zahod za vzpostavitev notranjega trga in 
integracijo proizvodnje iz obnovljivih 
virov energije.

Povezave med oskrbo z električno energijo 
na oddaljenih otokih in oskrbo na celini z 
namenom dokončnega oblikovanja 
notranjega trga z električno energijo za 
povečanje uporabe obnovljive energije in 
spodbujanje prenosa energije, 
proizvedene iz obnovljivih virov na celini. 
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Sandra Kalniete

Predlog uredbe
Priloga 5 – točka 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) konkurenčnost v smislu tržne moči 
različnih upravljavcev in konvergence cen 
med različnimi državami članicami;

(a) konkurenčnost v smislu tržne moči 
različnih upravljavcev in konvergence cen, 
zlasti tistih, ki vplivajo na gospodinjstva,
med različnimi državami članicami;

Or. en
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Sandra Kalniete

Predlog uredbe
Priloga 5 – točka 7 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) konkurenčnost v smislu tržne moči 
različnih upravljavcev in konvergence cen 
med različnimi državami članicami;

(a) konkurenčnost v smislu tržne moči 
različnih upravljavcev in konvergence cen, 
zlasti tistih, ki vplivajo na gospodinjstva,
med različnimi državami članicami;

Or. en


