
AM\898891SL.doc PE487.726v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2011/0300(COD)

8.5.2012

PREDLOGI SPREMEMB
115–264

Osnutek poročila
António Fernando Correia de Campos
(PE480.775v01-00)

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe 
št. 1364/2006/ES

Predlog uredbe
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))



PE487.726v01-00 2/90 AM\898891SL.doc

SL

AM_Com_LegReport



AM\898891SL.doc 3/90 PE487.726v01-00

SL

Predlog spremembe 115
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti člena 172 
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti členov 172 in 194 
Pogodbe,

Or. en

Predlog spremembe 116
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ob upoštevanju resolucije Evropskega 
parlamenta z dne 5. julija 2011 o 
prednostnih nalogah glede energetske 
infrastrukture za leto 2020 in pozneje
(2011/2034(INI)),

Or. en

Predlog spremembe 117
Ioanis Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Evropski svet je 26. marca 2010 potrdil 
predlog Komisije za začetek izvajanja nove 
strategije „Evropa 2020“. Ena od 

(1) Evropski svet je 26. marca 2010 potrdil 
predlog Komisije za začetek izvajanja nove 
strategije „Evropa 2020“. Ena od 
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prednostnih nalog strategije Evropa 2020 je 
trajnostna rast, ki jo je treba doseči s 
spodbujanjem okolju prijaznejšega in 
konkurenčnejšega gospodarstva, ki bo bolj 
gospodarno z viri. Strategija postavlja 
energetsko infrastrukturo v ospredje kot del 
vodilne pobude „Evropa, gospodarna z 
viri“, saj poudarja, da je treba takoj 
nadgraditi evropska omrežja in jih povezati 
med seboj na ravni celine, zlasti da se 
vanje vključijo obnovljivi viri energije.

prednostnih nalog strategije Evropa 2020 je 
trajnostna rast, ki jo je treba doseči s 
spodbujanjem bolj trajnostnega in 
konkurenčnejšega gospodarstva, ki bo bolj 
gospodarno z viri. Strategija postavlja 
energetsko infrastrukturo v ospredje kot del 
vodilne pobude „Evropa, gospodarna z 
viri“, saj poudarja, da je treba takoj 
nadgraditi evropska omrežja in jih povezati 
med seboj na ravni celine, zlasti da se 
vanje vključijo obnovljivi viri energije.

Or. en

Predlog spremembe 118
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1a) Cilj, ki so si ga na zasedanju 
Evropskega sveta v Barceloni dne 15. in 
16. marca 2002 zastavile vse države 
članice, v skladu s katerim naj bi 
zmogljivost medomrežnih povezav dosegla 
najmanj 10 % njihovih obstoječih 
proizvodnih zmogljivosti, ni bil dosežen.

Or. en

Predlog spremembe 119
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Odločba št. 1364/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. septembra 2006 določa smernice za 
vseevropska energetska omrežja. Cilji teh 

(4) V skladu s členom 171 PDEU je eden 
od namenov vseevropskih omrežja 
doseganje ciljev, določenih v členu 170 
PDEU. V zvezi s tem je treba upoštevati 
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smernic (TEN-E) so podpirati dokončno 
vzpostavitev notranjega energetskega trga 
Unije ob spodbujanju racionalne 
proizvodnje, prevoza, distribucije in 
uporabe energetskih virov, zmanjšati 
izolacijo regij z omejenimi možnostmi in 
otoških regij, zagotoviti energetske vire 
Unije ter poskrbeti za njihovo raznolikost 
tudi s sodelovanjem s tretjimi državami in 
prispevati k trajnostnem razvoju ter 
varovanju okolja.

Odločbo št. 1364/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. septembra 2006, ki določa smernice za 
vseevropska energetska omrežja. Cilji teh 
smernic (TEN-E) so podpirati dokončno 
vzpostavitev notranjega energetskega trga 
Unije ob spodbujanju racionalne 
proizvodnje, prevoza, distribucije in 
uporabe energetskih virov, zmanjšati 
izolacijo regij z omejenimi možnostmi in 
otoških regij, zagotoviti energetske vire 
Unije ter poskrbeti za njihovo raznolikost 
tudi s sodelovanjem s tretjimi državami in 
prispevati k trajnostnem razvoju ter 
varovanju okolja.

Or. en

Obrazložitev

Odločba 1364/2006/ES določa, da zmanjševanje osamitve regij z omejenimi možnostmi in 
otoških regij ter ekonomska in socialna kohezija predstavljajo jasne cilje strategije 
vseevropskih omrežij. Enako bi moralo veljati tudi v novi uredbi, ki bi poleg tega morala 
jasno opredeliti, da je pobuda za infrastrukturo povezana in usklajena s cilji Pogodbe o 
Evropski uniji.

Predlog spremembe 120
Ioanis Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Odločba št. 1364/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. septembra 2006 določa smernice za 
vseevropska energetska omrežja. Cilji teh 
smernic (TEN-E) so podpirati dokončno 
vzpostavitev notranjega energetskega trga 
Unije ob spodbujanju racionalne 
proizvodnje, prevoza, distribucije in 
uporabe energetskih virov, zmanjšati 
izolacijo regij z omejenimi možnostmi in 
otoških regij, zagotoviti energetske vire
Unije ter poskrbeti za njihovo raznolikost 

(4) Odločba št. 1364/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. septembra 2006 določa smernice za 
vseevropska energetska omrežja. Cilji teh 
smernic (TEN-E) so podpirati dokončno 
vzpostavitev notranjega energetskega trga 
Unije ob spodbujanju racionalne 
proizvodnje, prevoza, distribucije in 
uporabe energetskih virov, zmanjšati 
izolacijo regij z omejenimi možnostmi in 
otoških regij, zagotoviti energetske vire in 
dobavne poti za oskrbo Unije z energijo 
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tudi s sodelovanjem s tretjimi državami in 
prispevati k trajnostnem razvoju ter 
varovanju okolja.

ter poskrbeti za njihovo raznolikost tudi s 
sodelovanjem s tretjimi državami in 
prispevati k trajnostnem razvoju ter 
varovanju okolja.

Or. en

Predlog spremembe 121
Kathleen Van Brempt

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 %, 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 sta 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 energetski sistem z nizkimi emisijami 
ogljika, ki temelji na obnovljivih virih 
energije, do leta 2050. Vloga fosilnih 
goriv se mora zmanjšati in se do leta 2050 
približati ničli, da bi lahko dosegli 95 % 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. 
Delež obnovljivih virov energije v 
mešanici virov energije se mora do leta 
2050 postopoma povečati na 95 %, pri 
čemer je treba upoštevati vmesne cilje 
povečanja tega deleža na 45 % do leta 
2020 in na 70 % do leta 2040.

Or. nl
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Predlog spremembe 122
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner, Judith A. Merkies

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 %, 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 sta 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 
v skladu s ciljem Evropskega sveta o 
znižanju emisij toplogrednih plinov v EU 
za 80 do 95 % glede na raven leta 1990 do 
leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 123
Marita Ulvskog

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 

(6) Pospeševanje obnove obstoječe 
energetske infrastrukture in uvedba nove 
infrastrukture sta ključnega pomena za 
doseganje ciljev energetske ter podnebne 
politike Unije, med katerimi so dokončna 
vzpostavitev notranjega trga, zagotavljanje 
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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.

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 dekarbonizacijo svojega 
energetskega sistema v skladu s ciljem 
Evropskega sveta o znižanju emisij 
toplogrednih plinov v EU za 80 do 95 % 
glede na raven leta 1990 do leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 124
Graham Watson, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Maria Da Graça Carvalho

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 %, 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 sta 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.
Zaradi vseh omenjenih ciljev predstavljajo 
medsebojno povezano evropsko 
elektroenergetsko omrežje in 
elektroenergetske avtoceste na dolge 
razdalje prednostno nalogo na področju 
energetske infrastrukture.

Or. en
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Predlog spremembe 125
Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6a) Energetska učinkovitost je bistvenega 
pomena za doseganje ciljev glede 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in 
povečanje deleža energije iz obnovljivih 
virov do leta 2020 oziroma do leta 2050 
ter za vzpostavitev trajnostnega, 
konkurenčnega, varnega in cenovno 
dostopnega energetskega sistema. 
Zmanjšanje porabe energije za 20 % do
leta 2020 in za 40 % do leta 2050 je treba 
opredeliti kot zavezujoča cilja.

Or. nl

Obrazložitev

Energetska učinkovitost je najhitrejši in najcenejši način za zmanjšanje porabe energije. 
Poleg tega ima energetska učinkovitost pozitivne učinke na naložbe v infrastrukturo, saj za 
oskrbo z energijo, ki je ne porabimo, izgradnja kakršne koli infrastrukture ni potrebna.

Predlog spremembe 126
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6a) Energetska učinkovitost je bistveni 
instrument za doseganje trajnostne 
energetske prihodnosti in za zmanjšanje 
bodočih potreb po naložbah v 
infrastrukturo.

Or. es
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Predlog spremembe 127
András Gyürk

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 
pa so ključnega pomena za konkurenčen in 
dobro delujoč celostni trg za spodbujanje 
rasti, zaposlovanja ter trajnostnega razvoja.

(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 ta 
še vedno razdrobljen zaradi nezadostnih 
povezav med nacionalnimi energetskimi 
omrežji in neoptimalne rabe obstoječe 
energetske infrastrukture, ker je posledica 
neustreznega izvajanja teh politik s strani 
držav članic. Dosledno nacionalno 
izvajanje pravil in obstoj dobro delujočih 
povezanih omrežij na ravni Unije pa so 
ključnega pomena za doseganje optimalne 
izrabe infrastrukturnih sredstev ter
konkurenčen in dobro delujoč celostni trg 
za spodbujanje rasti, zaposlovanja ter 
trajnostnega razvoja.

Or. en

Predlog spremembe 128
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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 

(7) Čeprav je obstoj notranjega trga na 
področju energije pravno opredeljen v 
Direktivi 2009/72/ES Evropskega 
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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 
pa so ključnega pomena za konkurenčen in 
dobro delujoč celostni trg za spodbujanje 
rasti, zaposlovanja ter trajnostnega razvoja.

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 ta 
še vedno razdrobljen zaradi nezadostnih 
povezav med nacionalnimi energetskimi 
omrežji, cilj, dogovorjen v Evropskem 
svetu leta 2002 in 2007, v skladu s katerim 
naj bi države članice dosegle zmogljivost 
medomrežnih elektroenergetskih in 
plinskih povezav v višini najmanj 10 % 
proizvodnih zmogljivosti, pa ni bil 
dosežen. Povezana omrežja na ravni Unije 
pa so ključnega pomena za konkurenčen in 
dobro delujoč celostni trg za spodbujanje 
rasti, zaposlovanja ter trajnostnega razvoja.

Or. en

Predlog spremembe 129
Roberts Zîle, Evţen Tošenovský, Konrad Szymański

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 
pa so ključnega pomena za konkurenčen in 
dobro delujoč celostni trg za spodbujanje 
rasti, zaposlovanja ter trajnostnega razvoja.

(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 ta 
še vedno razdrobljen zaradi nezadostnih 
povezav med nacionalnimi energetskimi 
omrežji. Povezana omrežja na ravni Unije, 
z dejavnostma oskrbe in proizvodnje, 
učinkovito ločenima od delovanja 
omrežja, pa so ključnega pomena za 
konkurenčen in dobro delujoč celostni trg 
za spodbujanje rasti, zaposlovanja ter 
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trajnostnega razvoja.

Or. en

Obrazložitev

Tretji sveženj za liberalizacijo energetskih trgov predstavlja podlago za konkurenčen 
energetski trg v EU. Da bi olajšali izvajanje tretjega energetskega svežnja in v celotni EU 
dosegli resnično liberaliziran energetski trg, je treba s smernicami TEN-E zagotoviti 
učinkovito izvajanje izločitve lastništva na področju proizvodnje in oskrbe.

Predlog spremembe 130
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7a) Zanesljivost oskrbe v vseh državah 
članicah je mogoče zagotoviti le s 
popolnoma povezanim sistemom notranje 
energetske infrastrukture v vzhodnih in
zahodnih predelih EU.

Or. en

Predlog spremembe 131
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7a) Za notranje omrežje cevovodov v 
Uniji je potrebno nadaljnje povezovanje 
med zahodnim, vzhodnim in 
jugovzhodnim delom, da bi zagotovili 
zanesljivo oskrbo v vsej Uniji.

Or. ro
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Predlog spremembe 132
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Antonio Cancian, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras, Seán Kelly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Pomen pametnih omrežij pri doseganju 
ciljev energetske politike Unije je priznan 
v Sporočilu Komisije Evropskemu 
Parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij „Pametna omrežja: od inovacij do 
uvedbe“.

(9) Pomen pametnih omrežij pri doseganju 
ciljev energetske politike Unije je priznan 
v Sporočilu Komisije Evropskemu 
Parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij „Pametna omrežja: od inovacij do 
uvedbe“.

Komisija bi morala predstaviti poseben 
predlog za razvoj pametnih omrežij, da bi 
v celoti izkoristili prednosti obstoječih 
sinergij med energetsko in 
telekomunikacijsko infrastrukturo.

Or. en

Predlog spremembe 133
Herbert Reul

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9a) (9a) Skladišča za shranjevanje 
energije ter naprave za sprejem, 
skladiščenje in ponovno uplinjanje ali 
raztezanje utekočinjenega zemeljskega 
plina (LNG) in stisnjenega zemeljskega 
plina (CNG) imajo vedno pomembnejšo 
vlogo pri vzpostavitvi evropske energetske 
infrastrukture. Zato je zaželena hitra 
izgradnja novih tovrstnih obratov in 
naprav energetske infrastrukture, ki 
predstavlja pomemben element celostnega 
pristopa in prispeva k dobro delujoči 
omrežni infrastrukturi. Kljub temu pa je 
treba upoštevati omejitve glede 
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financiranja takšnih kategorij projektov, 
ki so si med seboj konkurenčni.
Konkurence na področju izgradnje in 
upravljanja črpalno-akumulacijskih 
elektrarn ne bi smeli ovirati z 
zaračunavanjem tarif za omrežje, ki te 
elektrarne obravnavajo kot končne 
odjemalce. Odvračalne dejavnike, ki 
izhajajo iz takšnih tarif, je treba odpraviti.

Or. de

Obrazložitev

Financiranje stroškov naložb za skladišča za shranjevanje električne energije, ki ga 
prevzamejo upravljavci prenosnega sistema z najvišjo koristjo od projekta, je v nasprotju z 
osnovno zasnovo evropskega notranjega trga in bi ga bilo zato treba zavrniti. Enako velja za 
skladišča plina, kot so obrati za utekočinjeni zemeljski plin (LNG) in stisnjeni zemeljski plin 
(CNG). Črpalno-akumulacijske elektrarne niso končni odjemalci. Zato je treba, skladno z 
zakonodajo o konkurenci, spodbujati naložbe v črpalno-akumulacijske elektrarne in nadaljnje 
obratovanje obstoječih obratov in naprav ter jih oprostiti plačevanja tarif, ki se zaračunavajo 
končnim odjemalcem.

Predlog spremembe 134
Teresa Riera Madurell

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.
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, kot je os Afrika-
Španija-Francija, opredeljena v 
evropskem energetskem programu za 
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oživitev.

Or. en

Obrazložitev

Prednost bi bilo treba dati konkretnim projektom, ki so bili že opredeljeni v drugih 
zakonodajnih predlogih, kot so smernice TEN-E in program za oživitev gospodarstva (Uredba 
(ES) št. 663/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vzpostavitvi 
programa za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči Skupnosti 
energetskim projektom).

Predlog spremembe 135
Werner Langen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Za naložbe v infrastrukturo 
evropskega pomena za prenos elektrike in 
plina je do leta 2020 potrebnih približno 
200 milijard EUR. Znatno povečanje 
obsega naložb v primerjavi s preteklimi 
trendi ter nujnost izvajanja prednostnih 
nalog na področju energetske infrastrukture 
zahtevata nov pristop k urejanju in 
financiranju energetskih infrastruktur, 
zlasti čezmejnih.

(11) Za naložbe v infrastrukturo 
evropskega pomena za prenos elektrike in 
plina je do leta 2020 potrebnih približno 
200 milijard EUR. Znatno povečanje 
obsega naložb v primerjavi s preteklimi 
trendi, do česar je prišlo zaradi hitrejšega 
in celovitejšega razvoja na področju 
obnovljivih virov energije in zaradi 
prizadevanj, da bi do leta 2020 dosegli 
cilje Unije glede zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov za 20 %, izboljšanja 
energetske učinkovitosti za 20 % in 
povečanja deleža energije iz obnovljivih 
virov v končni porabi za 20 %, ter nujnost 
izvajanja prednostnih nalog na področju 
energetske infrastrukture zahtevata nov 
pristop k urejanju in financiranju 
energetskih infrastruktur, zlasti čezmejnih.

Or. de

Predlog spremembe 136
Ioanis Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Za naložbe v infrastrukturo 
evropskega pomena za prenos elektrike in 
plina je do leta 2020 potrebnih približno 
200 milijard EUR. Znatno povečanje 
obsega naložb v primerjavi s preteklimi 
trendi ter nujnost izvajanja prednostnih 
nalog na področju energetske infrastrukture 
zahtevata nov pristop k urejanju in 
financiranju energetskih infrastruktur, 
zlasti čezmejnih.

(11) Za naložbe v infrastrukturo 
evropskega pomena za prenos elektrike in 
plina je do leta 2020 potrebnih približno 
200 milijard EUR. Znatno povečanje 
obsega naložb v primerjavi s preteklimi 
trendi ter nujnost izvajanja prednostnih 
nalog na področju energetske 
infrastrukture, še zlasti v času finančnih 
omejitev, zahtevata nov pristop k urejanju 
in financiranju energetskih infrastruktur, 
zlasti čezmejnih.

Or. en

Predlog spremembe 137
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11 a) Komisija je v poročilu, 
namenjenemu junijskemu zasedanju 
Sveta za energijo leta 2011 
(SEC(2011)755), ocenila, da bo za 
naložbe v energetsko infrastrukturo 
evropskega pomena do leta 2020 
potrebnih približno 200 milijard EUR, od 
katerih bo približno 140 milijard EUR 
namenjenih za visokonapetostne prenosne 
elektroenergetske sisteme na kopnem in 
na morju ter pametne omrežne aplikacije 
na ravni prenosa in distribucije, približno 
70 milijard EUR pa za visokotlačne 
plinovode. Ta razlika v potrebnih 
naložbah se mora ustrezno upoštevati 
tako, da se področju električne energije 
namenita najmanj dve tretjini vsote, ki je 
v proračunu instrumenta za povezovanje 
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Evrope na voljo za elektroenergetsko 
infrastrukturo.

Or. en

Obrazložitev

Komisija je jasno navedla, da je velika večina naložb potrebnih na področju 
elektroenergetske infrastrukture, tako na ravni prenosa kot tudi distribucije. To bi se moralo v 
zadostni meri odraziti pri določanju upravičenosti do finančnih sredstev v okviru te uredbe.

Predlog spremembe 138
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11a) Za naložbe, ki jih je Komisija junija 
2011 ocenila na 200 milijard EUR, bo 
približno 140 milijard EUR potrebnih za 
vlaganja na področju električne energije, 
približno 70 milijard EUR pa na področju 
plina. Dodeljevanje finančnih sredstev 
projektom, ki so upravičeni do 
financiranja, mora biti sorazmerno z 
omenjenimi naložbenimi potrebami. Prav 
zato je treba najmanj dve tretjini vse 
finančne podpore nameniti projektom na 
področju električne energije.

Or. nl

Predlog spremembe 139
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13a) Zaradi vse večje tehnološke 
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kompleksnosti nove mešanice energetskih 
virov, ki je posledica znatnega dodatnega 
prispevka s strani spremenljivih 
obnovljivih virov v kratkem časovnem 
obdobju, se je povečala nevarnost 
neusklajenosti in celo odklopov in 
omejevanja električne energije iz 
obnovljivih virov v večstransko odvisnih 
omrežjih. Izhajajoč iz izkušenj zvezne 
komisije za energetsko regulacijo v ZDA, 
bi lahko tesno usklajevanje 
elektroenergetskih in plinskih sistemov na 
regionalni ravni in na ravni EU za 
zbiranje informacij o čezmejnih 
izmenjavah v realnem času postalo 
pomembno orodje za nacionalne 
regulatorje, upravljavce prenosnih 
sistemov, Agencijo za sodelovanje 
energetskih regulatorjev in Komisijo, saj 
bi zagotovilo potrebne informacije za 
načrtovanje in učinkovito delovanje 
infrastrukturnih omrežij. Agencija za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
mora Komisiji predložiti predloge za 
zasnovo in izvajanje ustreznega 
operativnega usklajevanja evropske 
energetske infrastrukture v realnem času, 
glede katerih se mora Komisija 
posvetovati z vsemi zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi.

Or. en

Predlog spremembe 140
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13a) Zaradi vse večje tehnološke 
kompleksnosti nove mešanice energetskih 
virov, ki je posledica znatnega dodatnega 
prispevka s strani obnovljivih virov v 
kratkem časovnem obdobju, se je povečala 
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nevarnost neusklajenosti, in celo izpadov 
električne energije, v večstransko odvisnih 
omrežjih. Tesno usklajevanje 
elektroenergetskih in plinskih sistemov na 
regionalni ravni in na ravni Unije za 
zbiranje informacij o čezmejnih 
izmenjavah v realnem času bi lahko 
postalo pomembno orodje za nacionalne 
regulatorje, upravljavce prenosnih 
sistemov, Agencijo in Komisijo, saj bi 
zagotovilo potrebne informacije za 
načrtovanje in učinkovito delovanje 
infrastrukturnih omrežij. Evropski 
omrežji operaterjev prenosnega sistema za 
električno energijo (ENTSO-E) oziroma 
plin (ENTSO-G) bi morali Komisiji 
predložiti predloge za zasnovo in izvajanje 
ustreznega operativnega usklajevanja 
evropske energetske infrastrukture v 
realnem času ob upoštevanju različnih 
regionalnih obratovalnih zahtev.

Or. en

Obrazložitev

Zamisel o usklajevanju delovanja upravljavcev prenosnega sistema v realnem času je sicer 
zanimiva, vendar je pravna odgovornost za zanesljivo oskrbo in varno delovanje še vedno na 
ramenih držav članic in njihovih upravljavcev prenosnega sistema. Upoštevati je treba tudi 
znatne razlike med obratovalnimi zahtevami prenosnih sistemov. Poleg tega v obstoječi 
zakonodaji EU obstajajo zadostne zahteve glede upravljanja in lastništva upravljavcev 
prenosnega sistema.

Predlog spremembe 141
Ioan Enciu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13a) Da bi spoštovali načelo solidarnosti, 
ki narekuje energetsko politiko Unije, kot 
to določa člen 194 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, je treba pri prednostni 
obravnavi in izvajanju projektov na 
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področju infrastrukture za prenos 
električne energije, plina in nafte ter 
zmogljivosti za prenos in skladiščenje 
ogljikovega dioksida upoštevati 
uravnotežen razvoj vseh evropskih regij.

Or. en

Predlog spremembe 142
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13b) Priznati je treba pomembno vlogo, 
ki jo ima Agencija za sodelovanje 
energetskih regulatorjev pri zagotavljanju 
vseevropskega pogleda na razvoj 
infrastrukture, ki ga bo ta zakonodajni akt 
spodbujal. Agenciji za sodelovanje 
energetskih regulatorjev je treba dodeliti 
zadostna sredstva za izvajanje te 
pomembne naloge.

Or. en

Predlog spremembe 143
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Komisija je na podlagi tesnih 
posvetovanj z vsemi državami članicami 
ter zainteresiranimi stranmi opredelila 
12 strateških prednostnih nalog za 
infrastrukturo vseevropskega energetskega 
omrežja, ki jih je treba za dosego ciljev 

(14) Komisija je na podlagi tesnih 
posvetovanj z vsemi državami članicami 
ter zainteresiranimi stranmi opredelila 
12 strateških prednostnih nalog za 
infrastrukturo vseevropskega energetskega 
omrežja, ki jih je treba za dosego ciljev 
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energetske ter podnebne politike Unije 
izvesti do leta 2020. Te prednostne naloge 
zajemajo različne geografske regije ali 
tematska področja v zvezi s prenosom in 
shranjevanjem električne energije ter plina, 
infrastrukturo utekočinjenega ali 
stisnjenega naravnega plina, prevozom 
ogljikovega dioksida in naftno 
infrastrukturo.

energetske ter podnebne politike Unije 
izvesti do leta 2020. Te prednostne naloge 
zajemajo različne geografske regije ali 
tematska področja v zvezi s prenosom in 
shranjevanjem električne energije ter plina, 
infrastrukturo utekočinjenega ali 
stisnjenega zemeljskega plina in naftno 
infrastrukturo.

Or. en

Predlog spremembe 144
Werner Langen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14a) Skladišča za shranjevanje energije 
ter obrati za utekočinjeni zemeljski plin 
(LNG) in stisnjeni zemeljski plin (CNG) 
bodo imeli pomembno vlogo v vseevropski 
energetski infrastrukturi, saj bodo 
zagotavljali oskrbo s shranjeno energijo 
in njeno distribucijo. Hitra izgradnja 
takšnih skladišč za shranjevanje energije 
zato predstavlja pomemben element dobro 
delujoče omrežne infrastrukture.
Konkurence na področju izgradnje in 
upravljanja črpalno-akumulacijskih 
elektrarn ali skladišč za shranjevanje 
energije ne bi smeli ovirati z 
zaračunavanjem tarif za omrežje, ki te 
elektrarne obravnavajo kot končne 
odjemalce.

Or. de

Predlog spremembe 145
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14a) Ne glede na prizadevanja Unije za 
pospešitev razvoja in uvajanja zajemanja 
in shranjevanja ogljika, ločeno 
dodeljevanje nepovratnih sredstev za 
infrastrukturo za prenos in skladiščenje 
zajetega ogljikovega dioksida, predvideno 
v tej uredbi, ni upravičeno, saj tehnologija 
za zajem in skladiščenje ogljika na 
komercialni ravni ne bo na voljo pred 
letom 2020.

Or. en

Predlog spremembe 146
András Gyürk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Opredelitev projektov skupnega 
interesa mora temeljiti na skupnih, 
preglednih in objektivnih merilih v smislu 
njihovega prispevka k ciljem energetske 
politike. Pri električni energiji in plinu 
morajo biti predlagani projekti vključeni v 
najnovejši razpoložljivi desetletni načrt za 
razvoj omrežja. V tem načrtu morajo biti 
upoštevani zlasti sklepi Evropskega sveta z 
dne 4. februarja v zvezi s potrebo po 
vključevanju obrobnih energetskih trgov.

(15) Opredelitev projektov skupnega 
interesa mora temeljiti na skupnih, 
preglednih in objektivnih merilih v smislu 
njihovega prispevka k ciljem energetske 
politike.

Or. en

Obrazložitev

Postopek vzpostavitve desetletnih razvojnih načrtov omrežja je odprt in prožen, kar omogoča 
vključevanje vseh projektov skupnega interesa, ki jih predlagajo regionalne skupine.
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Predlog spremembe 147
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Opredelitev projektov skupnega 
interesa mora temeljiti na skupnih, 
preglednih in objektivnih merilih v smislu 
njihovega prispevka k ciljem energetske 
politike. Pri električni energiji in plinu 
morajo biti predlagani projekti vključeni v 
najnovejši razpoložljivi desetletni načrt za 
razvoj omrežja. V tem načrtu morajo biti 
upoštevani zlasti sklepi Evropskega sveta z 
dne 4. februarja v zvezi s potrebo po 
vključevanju obrobnih energetskih trgov.

(15) Opredelitev projektov skupnega 
interesa mora temeljiti na skupnih, 
preglednih in objektivnih merilih v smislu 
njihovega prispevka k dolgoročnim ciljem 
podnebne in energetske politike ob 
hkratnem upoštevanju sklepov
Evropskega sveta z dne 4. februarja v zvezi 
s potrebo po vključevanju obrobnih 
energetskih trgov.

Or. en

Predlog spremembe 148
Ioan Enciu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Opredelitev projektov skupnega 
interesa mora temeljiti na skupnih, 
preglednih in objektivnih merilih v smislu 
njihovega prispevka k ciljem energetske 
politike. Pri električni energiji in plinu 
morajo biti predlagani projekti vključeni v 
najnovejši razpoložljivi desetletni načrt za 
razvoj omrežja. V tem načrtu morajo biti 
upoštevani zlasti sklepi Evropskega sveta z 
dne 4. februarja v zvezi s potrebo po 
vključevanju obrobnih energetskih trgov.

(15) Opredelitev projektov skupnega 
interesa mora temeljiti na skupnih, 
preglednih in objektivnih merilih v smislu 
njihovega prispevka k ciljem energetske 
politike. Predlagani projekti za električno 
energijo in plin morajo upoštevati zlasti
sklepe Evropskega sveta z dne 
4. februarja v zvezi s potrebo po 
vključevanju obrobnih energetskih trgov.

Or. en
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Predlog spremembe 149
Graham Watson, Vittorio Prodi, Adina-Ioana Vălean, Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Opredelitev projektov skupnega 
interesa mora temeljiti na skupnih, 
preglednih in objektivnih merilih v smislu 
njihovega prispevka k ciljem energetske 
politike. Pri električni energiji in plinu 
morajo biti predlagani projekti vključeni v 
najnovejši razpoložljivi desetletni načrt za 
razvoj omrežja. V tem načrtu morajo biti 
upoštevani zlasti sklepi Evropskega sveta z 
dne 4. februarja v zvezi s potrebo po 
vključevanju obrobnih energetskih trgov.

(15) Opredelitev projektov skupnega 
interesa mora temeljiti na skupnih, 
preglednih in objektivnih merilih v smislu 
njihovega prispevka k ciljem energetske 
politike. Pri električni energiji in plinu 
morajo biti predlagani projekti vključeni v 
najnovejši razpoložljivi desetletni načrt za 
razvoj omrežja. V tem načrtu morajo biti 
upoštevani zlasti sklepi Evropskega sveta z 
dne 4. februarja v zvezi s potrebo po 
vključevanju obrobnih energetskih trgov, 
spodbujati pa mora vlaganja v obnovljive 
vire energije ter varne in trajnostne 
nizkoogljične tehnologije.

Or. en

Predlog spremembe 150
Bendt Bendtsen, Ioanis Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas), Gunnar Hökmark, Maria Da 
Graça Carvalho

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Opredelitev projektov skupnega 
interesa mora temeljiti na skupnih, 
preglednih in objektivnih merilih v smislu 
njihovega prispevka k ciljem energetske 
politike. Pri električni energiji in plinu 
morajo biti predlagani projekti vključeni v 
najnovejši razpoložljivi desetletni načrt za 
razvoj omrežja. V tem načrtu morajo biti 
upoštevani zlasti sklepi Evropskega sveta z 
dne 4. februarja v zvezi s potrebo po 
vključevanju obrobnih energetskih trgov.

(15) Opredelitev projektov skupnega 
interesa mora temeljiti na skupnih, 
preglednih in objektivnih merilih v smislu 
njihovega prispevka k ciljem podnebne in 
energetske politike. Pri električni energiji 
in plinu morajo biti predlagani projekti 
vključeni v najnovejši razpoložljivi 
desetletni načrt za razvoj omrežja. V tem 
načrtu morajo biti upoštevani zlasti sklepi 
Evropskega sveta z dne 4. februarja v zvezi 
s potrebo po vključevanju obrobnih 
energetskih trgov.
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Predlog spremembe 151
Jolanta Emilia Hibner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Zaradi skladnosti s členom 172 
Pogodbe o delovanju Evropske unije je 
treba ustanoviti regionalne skupine, ki 
bodo predlagale projekte skupnega 
interesa, ki jih bodo države članice 
odobrile. Za zagotovitev splošnega soglasja 
morajo te regionalne skupine poskrbeti za 
tesno sodelovanje med državami članicami, 
nacionalnimi regulativnimi organi, 
predstavniki projekta in zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi. Sodelovanje mora 
čim bolj temeljiti na obstoječih regionalnih 
strukturah sodelovanja med nacionalnimi 
regulativnimi organi in upravljavci 
prenosnih sistemov ter drugih strukturah, 
ki jih vzpostavijo države članice in 
Komisija.

(16) Zaradi skladnosti s členom 172 
Pogodbe o delovanju Evropske unije je 
treba ustanoviti regionalne skupine, ki 
bodo predlagale projekte skupnega 
interesa, ki jih bodo države članice 
odobrile. Za zagotovitev splošnega soglasja 
morajo te regionalne skupine poskrbeti za 
tesno sodelovanje med državami članicami, 
nacionalnimi regulativnimi organi, 
predstavniki projekta in zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi. Sodelovanje mora 
čim bolj graditi na obstoječih regionalnih 
strukturah sodelovanja.

Or. en

Predlog spremembe 152
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Alejo Vidal-Quadras, Seán Kelly, Maria Da 
Graça Carvalho

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Zaradi skladnosti s členom 172 
Pogodbe o delovanju Evropske unije je 
treba ustanoviti regionalne skupine, ki 
bodo predlagale projekte skupnega 
interesa, ki jih bodo države članice 

(16) Zaradi skladnosti s členom 172 
Pogodbe o delovanju Evropske unije je 
treba ustanoviti regionalne skupine, ki 
bodo predlagale projekte skupnega 
interesa, ki jih bodo države članice 
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odobrile. Za zagotovitev splošnega soglasja 
morajo te regionalne skupine poskrbeti za 
tesno sodelovanje med državami članicami, 
nacionalnimi regulativnimi organi, 
predstavniki projekta in zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi. Sodelovanje mora 
čim bolj temeljiti na obstoječih regionalnih 
strukturah sodelovanja med nacionalnimi 
regulativnimi organi in upravljavci 
prenosnih sistemov ter drugih strukturah, 
ki jih vzpostavijo države članice in 
Komisija.

odobrile, ne da bi to spodkopavalo 
obstoječih regionalnih pobud. Za 
zagotovitev splošnega soglasja morajo te 
regionalne skupine poskrbeti za tesno 
sodelovanje med državami članicami, 
nacionalnimi regulativnimi organi, 
predstavniki projekta in zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi. Sodelovanje mora 
čim bolj temeljiti na obstoječih regionalnih 
strukturah sodelovanja med nacionalnimi 
regulativnimi organi in upravljavci 
prenosnih sistemov ter drugih strukturah, 
ki jih vzpostavijo države članice in 
Komisija.

Or. en

Predlog spremembe 153
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Zaradi skladnosti s členom 172 
Pogodbe o delovanju Evropske unije je 
treba ustanoviti regionalne skupine, ki 
bodo predlagale projekte skupnega 
interesa, ki jih bodo države članice 
odobrile. Za zagotovitev splošnega soglasja 
morajo te regionalne skupine poskrbeti za 
tesno sodelovanje med državami članicami, 
nacionalnimi regulativnimi organi, 
predstavniki projekta in zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi. Sodelovanje mora 
čim bolj temeljiti na obstoječih regionalnih 
strukturah sodelovanja med nacionalnimi 
regulativnimi organi in upravljavci 
prenosnih sistemov ter drugih strukturah, 
ki jih vzpostavijo države članice in 
Komisija.

(16) Zaradi skladnosti s členom 172 
Pogodbe o delovanju Evropske unije je 
treba ustanoviti regionalne skupine, ki 
bodo predlagale projekte skupnega 
interesa, ki jih bodo države članice 
odobrile. Za zagotovitev splošnega soglasja 
morajo te regionalne skupine poskrbeti za 
tesno sodelovanje med državami članicami, 
nacionalnimi regulativnimi organi, 
predstavniki projekta in zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi. Sodelovanje mora 
čim bolj graditi na obstoječih regionalnih 
strukturah sodelovanja med nacionalnimi 
regulativnimi organi in upravljavci 
prenosnih sistemov ter drugih strukturah, 
ki jih vzpostavijo države članice in 
Komisija.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi zagotovile okvir delovanja z jasno določenimi odgovornostmi, bi morale regionalne 
skupine graditi na izkušnjah obstoječih pobud, vendar se z njimi ne bi smele povezovati.

Predlog spremembe 154
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Seznam projektov skupnega interesa 
na ravni Unije mora biti omejen na 
projekte, ki k izvajanju prednostnih 
koridorjev in območij strateške energetske 
infrastrukture prispevajo največ. Odločitev 
glede seznama bi morala sprejeti Komisija, 
države članice pa bi na podlagi 
povezanosti določenega projekta z 
ozemljem zadevne države članice same
odobrile projekte skupnega interesa. V 
analizi, izvedeni v okviru priložene ocene 
učinka, je takih projektov na področju 
električne energije po ocenah približno 
100, na področju plina pa približno 50.

(17) Seznam projektov skupnega interesa 
na ravni Unije mora biti omejen na 
projekte, ki k izvajanju prednostnih 
koridorjev in območij strateške energetske 
infrastrukture prispevajo največ. Odločitev 
glede seznama bi morala sprejeti Komisija,
med procesom izbora projektov pa bi 
morala spoštovati načeli preglednosti in 
nepristranskosti. Pravica držav članic, da
na podlagi povezanosti določenega 
projekta z ozemljem zadevne države 
članice same odobrijo projekte skupnega 
interesa, se v skladu s Pogodbo ohrani. 
Države članice bi morale morebitno 
zavrnitev projektov skupnega interesa na 
svojem ozemlju ustrezno utemeljiti. Kljub 
temu pa mora dokončna odločitev ostati v 
rokah držav članic znotraj regionalnih 
skupin. V analizi, izvedeni v okviru 
priložene ocene učinka, je projektov 
skupnega interesa na področju električne 
energije po ocenah približno 100, na 
področju plina pa približno 50.

Or. en

Predlog spremembe 155
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Seznam projektov skupnega interesa 
na ravni Unije mora biti omejen na 
projekte, ki k izvajanju prednostnih 
koridorjev in območij strateške energetske 
infrastrukture prispevajo največ. Odločitev 
glede seznama bi morala sprejeti Komisija, 
države članice pa bi na podlagi povezanosti 
določenega projekta z ozemljem zadevne 
države članice same odobrile projekte 
skupnega interesa. V analizi, izvedeni v 
okviru priložene ocene učinka, je takih 
projektov na področju električne energije 
po ocenah približno 100, na področju plina 
pa približno 50.

(17) Seznam projektov skupnega interesa 
na ravni Unije mora biti omejen na 
projekte, ki k izvajanju prednostnih 
koridorjev in območij strateške energetske 
infrastrukture prispevajo največ ter imajo 
znaten vpliv na uresničevanje podnebnih 
in energetskih ciljev Unije. Odločitev 
glede seznama bi morala sprejeti Komisija, 
države članice pa bi na podlagi povezanosti 
določenega projekta z ozemljem zadevne 
države članice same odobrile projekte 
skupnega interesa. V analizi, izvedeni v 
okviru priložene ocene učinka, je takih 
projektov na področju električne energije 
po ocenah približno 100, na področju plina 
pa približno 50.

Or. en

Predlog spremembe 156
András Gyürk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Seznam projektov skupnega interesa 
na ravni Unije mora biti omejen na 
projekte, ki k izvajanju prednostnih 
koridorjev in območij strateške energetske 
infrastrukture prispevajo največ. Odločitev 
glede seznama bi morala sprejeti Komisija, 
države članice pa bi na podlagi povezanosti 
določenega projekta z ozemljem zadevne 
države članice same odobrile projekte 
skupnega interesa. V analizi, izvedeni v 
okviru priložene ocene učinka, je takih 
projektov na področju električne energije 
po ocenah približno 100, na področju plina 
pa približno 50.

(17) Seznam projektov skupnega interesa 
na ravni Unije mora biti omejen na 
projekte, ki k izvajanju prednostnih 
koridorjev in območij strateške energetske 
infrastrukture prispevajo največ. Odločitev 
glede seznama bi morala sprejeti Komisija 
ob upoštevanju rezultatov analize stroškov 
in koristi, države članice pa bi na podlagi 
povezanosti določenega projekta z 
ozemljem zadevne države članice same 
odobrile projekte skupnega interesa. V 
analizi, izvedeni v okviru priložene ocene 
učinka, je takih projektov na področju 
električne energije po ocenah približno 
100, na področju plina pa približno 50.
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Predlog spremembe 157
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17a) Regionalne skupine bi morale v 
postopku opredelitve projektov vedno 
upoštevati tudi vse projekte, ki 
izpolnjujejo merila upravičenosti, na 
podlagi česar veljajo za projekte skupnega 
interesa, ki niso bili vključeni v desetletne 
razvojne načrte omrežja.

Or. en

Obrazložitev

Takšni projekti bi se lahko, ker niso bili vključeni v desetletne razvojne načrte omrežij, 
soočali z višjimi in umetno ustvarjenimi tveganji glede financiranja in bili zato podvrženi 
neenaki konkurenci, kar bi povzročilo izkrivljanje trga, kljub temu da bi se ti projekti izkazali 
za ustrezne in potrebne za izvajanje prednostnih koridorjev energetske politike in za 
doseganje energetskih ciljev EU, določenih v tej uredbi.

Predlog spremembe 158
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Projekte skupnega interesa je treba 
izvesti čim prej ter jih skrbno spremljati in 
ocenjevati, pri čemer naj se ohrani nizka 
upravna obremenitev za predstavnike 
projekta. Komisija mora imenovati 
evropske koordinatorje za projekte, ki se 
soočajo s težavami.

(18) Projekte skupnega interesa je treba 
izvesti čim prej ter jih skrbno spremljati in 
ocenjevati, pri čemer naj se ohrani nizka 
upravna obremenitev za predstavnike 
projekta. Komisija mora imenovati 
evropske koordinatorje za projekte, ki 
presežejo 3-letni rok ali se soočajo s 
težavami.
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Predlog spremembe 159
Ioanis Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Projekte skupnega interesa je treba 
izvesti čim prej ter jih skrbno spremljati in 
ocenjevati, pri čemer naj se ohrani nizka 
upravna obremenitev za predstavnike 
projekta. Komisija mora imenovati 
evropske koordinatorje za projekte, ki se 
soočajo s težavami.

(18) Projekte skupnega interesa je treba 
izvesti čim prej ter jih skrbno spremljati in 
ocenjevati, pri čemer naj se ohrani nizka 
upravna obremenitev za predstavnike 
projekta. Komisija mora v dogovoru z 
zadevnimi državami članicami imenovati 
evropske koordinatorje za projekte, ki se 
soočajo s težavami.

Or. en

Predlog spremembe 160
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Projekti skupnega interesa morali na 
nacionalni ravni imeti ustrezen „prednostni 
status“, da se jim zagotovi hitra upravna 
obravnava. Projekte skupnega interesa 
bodo pristojni organi obravnavali kot 
projekte javnega interesa. Projekti z 
negativnim vplivom na okolje lahko 
zaradi prevladujočega javnega interesa 
dobijo dovoljenje, če so izpolnjeni vsi 
pogoji iz Direktive 92/43/ES in 
Direktive 2000/60/ES.

(20) Projekti skupnega interesa bi na 
nacionalni ravni morali imeti ustrezen 
„prednostni status“, da se jim zagotovi 
hitra upravna obravnava. Projekte 
skupnega interesa bodo pristojni organi 
obravnavali kot projekte javnega interesa. 
Poudariti je treba potrebo po tem, da se v 
skladu z lestvico pomembnosti in v 
interesu stroškovne učinkovitosti določi, 
kje je mogoče infrastrukturo s pomočjo 
politik energetske učinkovitosti omejiti na 
najmanjšo možno mero, kje bi bilo 
mogoče obstoječo nacionalno in čezmejno 
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infrastrukturo nadgraditi ali posodobiti in 
kje je potrebna nova infrastruktura, ki bi 
jo bilo mogoče zgraditi poleg obstoječe 
energetske ali prometne infrastrukture.

Or. en

Obrazložitev

Nepotrebno: nanaša se na pravila obstoječe in dobro znane zakonodaje ter na dejstvo, da 
morajo države članice to zakonodajo spoštovati. Pri sklicevanju na javni interes je treba 
poudariti tudi možnosti za stroškovno učinkovite ukrepe in dosledno energetsko načrtovanje.

Predlog spremembe 161
Werner Langen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Projekti skupnega interesa morali na 
nacionalni ravni imeti ustrezen „prednostni 
status“, da se jim zagotovi hitra upravna 
obravnava. Projekte skupnega interesa 
bodo pristojni organi obravnavali kot 
projekte javnega interesa. Projekti z 
negativnim vplivom na okolje lahko zaradi 
prevladujočega javnega interesa dobijo 
dovoljenje, če so izpolnjeni vsi pogoji iz 
Direktive 92/43/ES in 
Direktive 2000/60/ES.

(20) Projekti skupnega interesa bi na 
nacionalni ravni morali imeti ustrezen 
„prednostni status“, da se jim zagotovi 
hitra upravna obravnava. Regionalni ali 
nacionalni projekti lahko ravno tako 
pridobijo prednostni status, če ta služi kot 
zagotovilo za vključevanje obnovljivih 
virov energije in varstvo konkurence. To 
velja tudi za projekte, ki zadevajo tretje 
države (npr. Švico). Projekte skupnega 
interesa bodo pristojni organi obravnavali 
kot projekte javnega interesa. Projekti z 
negativnim vplivom na okolje lahko zaradi 
prevladujočega javnega interesa dobijo 
dovoljenje, če so izpolnjeni vsi pogoji iz 
Direktive 92/43/ES in 
Direktive 2000/60/ES.

Or. de

Predlog spremembe 162
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Projekti skupnega interesa morali na 
nacionalni ravni imeti ustrezen „prednostni 
status“, da se jim zagotovi hitra upravna 
obravnava. Projekte skupnega interesa 
bodo pristojni organi obravnavali kot 
projekte javnega interesa. Projekti z 
negativnim vplivom na okolje lahko zaradi 
prevladujočega javnega interesa dobijo 
dovoljenje, če so izpolnjeni vsi pogoji iz 
Direktive 92/43/ES in 
Direktive 2000/60/ES.

(20) Projekti skupnega interesa bi na 
nacionalni ravni morali imeti ustrezen 
„prednostni status“, da se jim zagotovi 
hitra upravna obravnava. Projekte 
skupnega interesa bodo pristojni organi 
obravnavali kot projekte javnega interesa.
Projekti z negativnim vplivom na okolje 
lahko zaradi prevladujočega javnega 
interesa dobijo dovoljenje, če so izpolnjeni 
vsi pogoji iz Direktive 92/43/ES in 
Direktive 2000/60/ES.

Države članice se poleg tega spodbuja k 
uporabi določb glede upravne obravnave 
projektov skupnega interesa in projektov 
nacionalnega interesa.

Or. en

Predlog spremembe 163
Ioan Enciu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Projekti skupnega interesa morali na 
nacionalni ravni imeti ustrezen „prednostni 
status“, da se jim zagotovi hitra upravna 
obravnava. Projekte skupnega interesa 
bodo pristojni organi obravnavali kot 
projekte javnega interesa. Projekti z 
negativnim vplivom na okolje lahko zaradi 
prevladujočega javnega interesa dobijo 
dovoljenje, če so izpolnjeni vsi pogoji iz 
Direktive 92/43/ES in 
Direktive 2000/60/ES.

(20) Projekti skupnega interesa bi na 
nacionalni ravni morali imeti ustrezen 
„prednostni status“, da se jim zagotovi 
hitra upravna obravnava. Projekte 
skupnega interesa bodo pristojni organi 
obravnavali kot projekte javnega interesa.
Projekti z jasnim negativnim vplivom na 
okolje lahko zaradi prevladujočega javnega 
interesa dobijo dovoljenje, če so izpolnjeni 
vsi pogoji iz Direktive 92/43/ES in 
Direktive 2000/60/ES.

Or. en
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Predlog spremembe 164
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Z vzpostavitvijo enega pristojnega 
organa na nacionalni ravni, ki združuje ali 
usklajuje vse postopke izdajanja dovoljenj 
(„vse na enem mestu“), se bo zmanjšala 
zapletenost, povečala učinkovitost in 
preglednost ter okrepila sodelovanje med 
državami članicami.

(21) Z vzpostavitvijo enega pristojnega 
organa na nacionalni ravni, ki združuje vse 
postopke izdajanja dovoljenj („vse na enem 
mestu“), se bo zmanjšala zapletenost, 
povečali učinkovitost in preglednost ter 
okrepilo sodelovanje med državami 
članicami.

Or. en

Obrazložitev

Večina časovnih omejitev za uvajanje nove infrastrukture nastane v fazi pridobivanja 
dovoljenj, na katero predstavnik projekta in upravljavec nimata vpliva. Ta postopek postane 
še bolj zapleten, če so pristojnosti na tem področju razdeljene med različne upravne organe, 
vključno na lokalni in regionalni ravni. Integrirana shema bo dodatno pospešila ta postopek, 
medtem ko koordinirana shema predstavlja zgolj delno rešitev, ki pa težav na tem področju ne 
bo odpravila.

Predlog spremembe 165
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Z vzpostavitvijo enega pristojnega 
organa na nacionalni ravni, ki združuje ali 
usklajuje vse postopke izdajanja dovoljenj 
(„vse na enem mestu“), se bo zmanjšala 
zapletenost, povečala učinkovitost in 
preglednost ter okrepila sodelovanje med 
državami članicami.

(21) Z vzpostavitvijo enega pristojnega 
organa na nacionalni ravni, ki združuje vse 
postopke izdajanja dovoljenj („vse na enem 
mestu“), se bo zmanjšala zapletenost, 
povečali učinkovitost in preglednost ter 
okrepilo sodelovanje med državami 
članicami.

Or. en
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Obrazložitev

Večina časovnih omejitev za uvajanje nove infrastrukture nastane v fazi pridobivanja 
dovoljenj, na katero predstavnik projekta in upravljavec nimata vpliva. Da bi zaščitile 
ustrezna pravna jamstva, bi morale imeti evropske institucije možnost uporabe enotnega in 
učinkovitega postopka z enim samim koordinatorjem, v okviru katerega bi zadevnim upravnim 
organom naložile stroge časovne roke.

Predlog spremembe 166
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21a) Države članice se poleg tega 
spodbujajo, naj določbe postopka 
izdajanja dovoljenj za projekte skupnega 
interesa po potrebi uporabijo tudi za 
druge projekte.

Or. en

Predlog spremembe 167
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21a) Države članice se poleg tega 
spodbujajo, naj določbe postopka 
izdajanja dovoljenj za projekte skupnega 
interesa uporabijo tudi za projekte 
nacionalnega interesa.

Or. en

Predlog spremembe 168
Yannick Jadot
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v imenu skupine Verts/ALE

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 
spodbujati učinkovitejšo opredelitev in 
obravnavo postopkov in ne sme v nobenem 
primeru nižati visokih standardov 
varovanja okolja ter udeležbe javnosti.
Nasprotno, to bi moralo spodbuditi 
pravočasno in dosledno opredelitev in 
presojo okoljskih vprašanj, odprt pristop k 
razpoložljivim tehničnim možnostim in 
zgodnjo udeležbo javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 169
Fiona Hall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24a) Glede na to da obstaja tveganje, da 
pri številnih infrastrukturnih projektih 
zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja 
ne bo izpolnjen rok za pričetek njihovega 
obratovanja, predstavniki projekta že od 
samega pričetka postopka izdajanja 
dovoljenja zavzamejo tehnološko 
nevtralen pristop, in sicer z upoštevanjem 
vseh tehnoloških možnosti, navedenih v 
točki 1a Priloge II, ali njihove 
kombinacije.

Or. en
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Predlog spremembe 170
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25) Ta uredba, zlasti določbe o izdajanju 
dovoljenj, udeležbi javnosti in izvajanju 
projektov skupnega interesa, se uporablja 
brez poseganja v mednarodno zakonodajo 
in zakonodajo Unije, vključno z določbami 
o varovanju okolja in zdravja ljudi ter 
določbami iz skupne ribiške in pomorske 
politike.

(25) Ta uredba, zlasti določbe o izdajanju 
dovoljenj, udeležbi javnosti in izvajanju 
projektov skupnega interesa, se uporablja 
brez poseganja v previdnostno načelo, 
mednarodno zakonodajo in zakonodajo 
Unije, vključno z določbami o varovanju 
okolja in zdravja ljudi ter določbami iz 
skupne ribiške in pomorske politike.

Or. en

Predlog spremembe 171
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Podlaga za razpravo o ustrezni 
razporeditvi stroškov mora biti ocena 
stroškov in koristi infrastrukturnega 
projekta na podlagi usklajene metodologije 
analize energetskega sistema v okviru 
desetletnih načrtov za razvoj omrežij, ki jih
pripravi Evropska mreža operaterjev 
prenosnih sistemov za električno energijo v 
skladu z Uredbo (ES) št. 714/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 o pogojih za dostop do 
omrežja za čezmejne izmenjave električne 
energije ter Uredbo (ES) št. 715/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 o pogojih za dostop do 

(26) Podlaga za razpravo o ustrezni 
razporeditvi stroškov mora biti ocena 
stroškov in koristi infrastrukturnega 
projekta na podlagi usklajene metodologije 
dolgoročne analize energetskega sistema v 
skladu s cilji Direktive 2009/28/ES, drugo 
zadevno zakonodajo Unije in cilji EU do 
leta 2050, kot so predvideni v časovnih 
načrtih Komisije, in v okviru desetletnih 
načrtov za razvoj omrežij, ki jih pripravi 
Evropska mreža operaterjev prenosnih 
sistemov za električno energijo v skladu z 
Uredbo (ES) št. 714/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 
pogojih za dostop do omrežja za čezmejne 
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prenosnih omrežij zemeljskega plina in ki 
jih pregleda Agencija za sodelovanje 
energetskih regulatorjev v skladu z 
Uredbo (ES) št. 713/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 
ustanovitvi Agencije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev.

izmenjave električne energije ter 
Uredbo (ES) št. 715/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 
pogojih za dostop do prenosnih omrežij 
zemeljskega plina in ki jih pregleda 
Agencija za sodelovanje energetskih 
regulatorjev v skladu z Uredbo (ES) 
št. 713/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi 
Agencije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev.

Or. en

Predlog spremembe 172
András Gyürk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Podlaga za razpravo o ustrezni 
razporeditvi stroškov mora biti ocena 
stroškov in koristi infrastrukturnega 
projekta na podlagi usklajene metodologije 
analize energetskega sistema v okviru 
desetletnih načrtov za razvoj omrežij, ki 
jih pripravi Evropska mreža operaterjev 
prenosnih sistemov za električno energijo v 
skladu z Uredbo (ES) št. 714/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 o pogojih za dostop do 
omrežja za čezmejne izmenjave električne 
energije ter Uredbo (ES) št. 715/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 o pogojih za dostop do 
prenosnih omrežij zemeljskega plina in ki 
jih pregleda Agencija za sodelovanje 
energetskih regulatorjev v skladu z 
Uredbo (ES) št. 713/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 
ustanovitvi Agencije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev.

(26) Podlaga za razpravo o ustrezni 
razporeditvi stroškov mora biti ocena 
stroškov in koristi infrastrukturnega 
projekta na podlagi usklajene metodologije 
analize energetskega sistema, ki jo pripravi 
Evropska mreža operaterjev prenosnih 
sistemov za električno energijo v skladu z 
Uredbo (ES) št. 714/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 
pogojih za dostop do omrežja za čezmejne 
izmenjave električne energije ter 
Uredbo (ES) št. 715/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 
pogojih za dostop do prenosnih omrežij 
zemeljskega plina in ki jo pregleda 
Agencija za sodelovanje energetskih 
regulatorjev v skladu z Uredbo (ES) 
št. 713/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi 
Agencije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev.

Or. en
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Predlog spremembe 173
Pilar del Castillo Vera, Antonio Cancian, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

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. 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. V zvezi s tem je treba po 
potrebi opraviti primerjalno analizo 
stroškov naložb med predstavniki 
projektov v vseh državah članicah, da se 
ugotovi, ali so ti stroški nastali učinkovito.

Or. en

Predlog spremembe 174
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27a) Ob upoštevanju dejstva, da si ta 
uredba prizadeva za vzpostavitev visoko 
konkurenčnega enotnega energetskega 
trga, morajo projekti skupnega interesa 
prispevati k doseganju ciljev skupne 
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energetske politike Unije in si prvenstveno 
prizadevati za dokončanje notranjega 
energetskega trga ter za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe z energijo, pri čemer pa 
morajo preprečiti izkrivljanje trga.

Or. en

Predlog spremembe 175
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27a) Pri projektih za prenos zemeljskega 
plina, ki imajo čezmejne vplive, bi morale 
države članice razmisliti o imenovanju 
ustreznega subjekta, ki bo prevzel 
dolgoročne obveznosti v obliki zakupa 
zmogljivosti v drugi državi članici za 
potrebe čezmejne razporeditve stroškov 
med nosilce koristi projekta . Takšne 
zmogljivosti bi morale biti ponujene trgu.

Or. en

Obrazložitev

Stroški infrastrukture bi morali biti kriti predvsem z dolgoročnimi pogodbami o zakupu 
zmogljivosti in/ali z obveznostmi, ki so jih prevzele države članice ali regulativni organi. Pri 
čezmejni razporeditvi stroškov bi se morali osredotočiti na to, da stroške nosijo uporabniki 
sistema v obliki dolgoročnega zakupa zmogljivosti; takšne obveznosti bi lahko prevzeli tudi 
netržni akterji, kot so države članice ali subjekti, ki jih države članice ustanovijo v ta namen.

Predlog spremembe 176
Jolanta Emilia Hibner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27a) Pri projektih za prenos zemeljskega 
plina, ki imajo čezmejne vplive, bi morale 
države članice razmisliti o imenovanju 
ustreznega subjekta, ki bo prevzel 
dolgoročne obveznosti v obliki zakupa 
zmogljivosti v drugi državi članici za 
potrebe čezmejne razporeditve stroškov 
med nosilce koristi projekta . Takšne 
zmogljivosti bi morale biti ponujene trgu.

Or. en

Predlog spremembe 177
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28a) Učinkovito delovanje trga je nujno, 
da bi privabili dovolj vlagateljev in da bi 
lahko večino stroškov naložb kril trg. 
Kljub temu pa v nekaterih primerih sami 
tržni mehanizmi ne bodo dovolj, da bi 
dosegli načrtovane rezultate. To zlasti 
velja za financiranje ključnih projektov, 
ki kratkoročno niso zanimivi za trg, 
vendar so kljub temu potrebni za 
doseganje načrtovanih ciljev na področju 
energetske infrastrukture. Zato je 
bistvenega pomena, da javni sektor 
zagotovi potrebno finančno podporo za 
takšne projekte z oblikovanjem nabora 
finančnih instrumentov, usmerjenih v 
inovacije. 

Or. nl

Predlog spremembe 178
Werner Langen
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Evropski energetski program za 
oživitev (EEPR) je pokazal dodatno 
vrednost znatne finančne pomoči Unije, s 
katero je mogoče privabiti zasebno 
financiranje, pri čemer je omogočil 
izvajanje projektov evropskega pomena.
Evropski svet je 4. februarja 2011 priznal, 
da so za nekatere projekte energetske 
infrastrukture potrebna omejena javna 
finančna sredstva za pridobitev zasebnih 
sredstev. Zaradi gospodarske in finančne 
krize ter proračunskih omejitev je treba 
razviti usmerjeno podporo v obliki 
nepovratnih sredstev in finančnih 
instrumentov v okviru naslednjega 
večletnega finančnega okvira, ki bo 
privabila nove vlagatelje v prednostne 
koridorje in območja energetske 
infrastrukture ter hkrati ohranila minimalen 
prispevek iz proračuna Unije.

(29) Evropski energetski program za 
oživitev (EEPR) je pokazal dodatno 
vrednost znatne finančne pomoči Unije, s 
katero je mogoče privabiti zasebno 
financiranje, pri čemer je omogočil 
izvajanje projektov evropskega pomena.
Evropski svet je 4. februarja 2011 priznal, 
da so za nekatere projekte energetske 
infrastrukture potrebna omejena javna 
finančna sredstva za pridobitev zasebnih 
sredstev. Zaradi gospodarske in finančne 
krize ter proračunskih omejitev je treba 
razviti usmerjeno podporo v obliki 
nepovratnih sredstev in finančnih 
instrumentov v okviru naslednjega 
večletnega finančnega okvira, ki bo 
privabila nove vlagatelje v prednostne 
koridorje in območja energetske 
infrastrukture ter hkrati ohranila minimalen 
prispevek iz proračuna Unije. Zadevni 
ukrepi morajo temeljiti na izkušnjah, 
pridobljenih med pilotno fazo projektnih 
obveznic za financiranje infrastrukturnih 
projektov.

Or. de

Predlog spremembe 179
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Evropski energetski program za 
oživitev (EEPR) je pokazal dodatno 
vrednost znatne finančne pomoči Unije, s 
katero je mogoče privabiti zasebno 
financiranje, pri čemer je omogočil 

(29) Evropski energetski program za 
oživitev (EEPR) je pokazal dodatno 
vrednost znatne finančne pomoči Unije, s 
katero je mogoče privabiti zasebno 
financiranje, pri čemer je omogočil 
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izvajanje projektov evropskega pomena.
Evropski svet je 4. februarja 2011 priznal, 
da so za nekatere projekte energetske 
infrastrukture potrebna omejena javna 
finančna sredstva za pridobitev zasebnih 
sredstev. Zaradi gospodarske in finančne 
krize ter proračunskih omejitev je treba 
razviti usmerjeno podporo v obliki 
nepovratnih sredstev in finančnih 
instrumentov v okviru naslednjega 
večletnega finančnega okvira, ki bo 
privabila nove vlagatelje v prednostne 
koridorje in območja energetske 
infrastrukture ter hkrati ohranila minimalen 
prispevek iz proračuna Unije.

izvajanje projektov evropskega pomena.
Evropski svet je 4. februarja 2011 priznal, 
da so za nekatere projekte energetske 
infrastrukture potrebna omejena javna 
finančna sredstva za pridobitev zasebnih 
sredstev. Zaradi gospodarske in finančne 
krize ter proračunskih omejitev je treba 
skupaj s stabilnim in predvidljivim 
regulativnim okvirom razviti usmerjeno 
podporo v obliki nepovratnih sredstev in 
finančnih instrumentov v okviru 
naslednjega večletnega finančnega okvira, 
ki bo privabila nove vlagatelje v 
prednostne koridorje in območja 
energetske infrastrukture ter hkrati ohranila 
minimalen prispevek iz proračuna Unije.

Or. en

Obrazložitev

Da bi dosegli zastavljene cilje, se temeljni instrument ne sme osredotočati na 
subvencioniranje naložb, temveč na vzpostavljanje stabilnega, enotnega in predvidljivega 
okvira za celotno Evropo, ki bo predstavnikom projektov in vlagateljem omogočil, da 
pridobijo sredstva na kapitalskih trgih in da te naložbe izvedejo brez regulativnega tveganja. 
Nižje kot je regulativno tveganje, nižji so tudi stroški naložb.

Predlog spremembe 180
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Seán Kelly, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da 
Graça Carvalho

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Evropski energetski program za 
oživitev (EEPR) je pokazal dodatno 
vrednost znatne finančne pomoči Unije, s 
katero je mogoče privabiti zasebno 
financiranje, pri čemer je omogočil 
izvajanje projektov evropskega pomena.
Evropski svet je 4. februarja 2011 priznal, 
da so za nekatere projekte energetske 
infrastrukture potrebna omejena javna 
finančna sredstva za pridobitev zasebnih 

(29) Evropski energetski program za 
oživitev (EEPR) je pokazal dodatno 
vrednost znatne finančne pomoči Unije, s 
katero je mogoče privabiti zasebno 
financiranje, pri čemer je omogočil 
izvajanje projektov evropskega pomena.
Evropski svet je 4. februarja 2011 priznal, 
da so za nekatere projekte energetske 
infrastrukture potrebna omejena javna 
finančna sredstva za pridobitev zasebnih 
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sredstev. Zaradi gospodarske in finančne 
krize ter proračunskih omejitev je treba 
razviti usmerjeno podporo v obliki 
nepovratnih sredstev in finančnih 
instrumentov v okviru naslednjega 
večletnega finančnega okvira, ki bo 
privabila nove vlagatelje v prednostne 
koridorje in območja energetske 
infrastrukture ter hkrati ohranila minimalen 
prispevek iz proračuna Unije.

sredstev. Zaradi gospodarske in finančne 
krize ter proračunskih omejitev je treba 
skupaj s stabilnim in predvidljivim 
regulativnim okvirom razviti usmerjeno 
podporo v obliki nepovratnih sredstev in 
finančnih instrumentov v okviru 
naslednjega večletnega finančnega okvira, 
ki bo privabila nove vlagatelje v 
prednostne koridorje in območja 
energetske infrastrukture ter hkrati ohranila 
minimalen prispevek iz proračuna Unije.

Or. en

Predlog spremembe 181
Ioan Enciu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Evropski energetski program za 
oživitev (EEPR) je pokazal dodatno 
vrednost znatne finančne pomoči Unije, s 
katero je mogoče privabiti zasebno 
financiranje, pri čemer je omogočil 
izvajanje projektov evropskega pomena.
Evropski svet je 4. februarja 2011 priznal, 
da so za nekatere projekte energetske 
infrastrukture potrebna omejena javna 
finančna sredstva za pridobitev zasebnih 
sredstev. Zaradi gospodarske in finančne 
krize ter proračunskih omejitev je treba 
razviti usmerjeno podporo v obliki 
nepovratnih sredstev in finančnih 
instrumentov v okviru naslednjega 
večletnega finančnega okvira, ki bo 
privabila nove vlagatelje v prednostne 
koridorje in območja energetske 
infrastrukture ter hkrati ohranila 
minimalen prispevek iz proračuna Unije.

(29) Evropski energetski program za 
oživitev (EEPR) je pokazal dodatno 
vrednost znatne finančne pomoči Unije, s 
katero je mogoče privabiti zasebno 
financiranje, pri čemer je omogočil 
izvajanje projektov evropskega pomena.
Evropski svet je 4. februarja 2011 priznal, 
da so za nekatere projekte energetske 
infrastrukture potrebna omejena javna 
finančna sredstva za pridobitev zasebnih 
sredstev. Zaradi gospodarske in finančne 
krize ter proračunskih omejitev je treba 
razviti usmerjeno podporo v obliki 
nepovratnih sredstev in finančnih 
instrumentov v okviru naslednjega 
večletnega finančnega okvira, ki bo 
privabila nove vlagatelje v prednostne 
koridorje in območja energetske 
infrastrukture.

Or. en
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Predlog spremembe 182
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(30) Projekti skupnega interesa na 
področjih električne energije, plina in 
ogljikovega dioksida morajo biti 
upravičeni do finančne pomoči Unije za 
študije, pod določenimi pogoji pa tudi do 
finančne pomoči Unije za dela iz 
predlagane uredbe za instrument za 
povezovanje Evrope, in sicer v obliki 
nepovratnih sredstev ali v obliki 
inovativnih finančnih instrumentov.
Podporo po meri bo mogoče na ta način 
zagotoviti za tiste projekte skupnega 
interesa, ki v okviru obstoječega 
regulativnega okvira in pogojev na trgu do
nje niso upravičeni. S tako finančno 
pomočjo se bodo razvile potrebne sinergije 
s sredstvi instrumentov iz drugih politik 
Unije. Energetska infrastruktura 
evropskega pomena bo financirana zlasti iz 
instrumenta za povezovanje Evrope, 
pametna energetska distribucijska omrežja 
lokalnega in regijskega pomena pa iz 
strukturnih skladov. Oba vira financiranja 
se tako dopolnjujeta.

(30) Projekti skupnega interesa na 
področjih električne energije in plina
morajo biti upravičeni do finančne pomoči 
Unije za študije, pod določenimi pogoji pa 
tudi do finančne pomoči Unije za dela iz 
predlagane uredbe za instrument za 
povezovanje Evrope, in sicer v obliki 
nepovratnih sredstev ali v obliki 
inovativnih finančnih instrumentov. 
Podporo po meri bo mogoče na ta način 
zagotoviti za tiste projekte skupnega 
interesa, ki v okviru obstoječega 
regulativnega okvira in pogojev na trgu do 
nje niso upravičeni. S tako finančno 
pomočjo se bodo razvile potrebne sinergije 
s sredstvi instrumentov iz drugih politik 
Unije. Energetska infrastruktura 
evropskega pomena bo financirana zlasti iz 
instrumenta za povezovanje Evrope, 
pametna energetska distribucijska omrežja 
lokalnega in regijskega pomena pa se bodo 
poleg tega financirala iz strukturnih 
skladov. Oba vira financiranja se tako 
dopolnjujeta.

Or. en

Obrazložitev

The investment needs for gas and electricity infrastructure are enormous up to 2020 and 
therefore do not justify priority and allocations to CCS transport infrastructure within this 
regulation. Due to the lack of economic and commercial viability of CCS by 2020 the 
regulation should focus on achieving the energy policy objectives. The Connecting Europe 
Facility has a specified objective of using cross-sectoral synergies between transport, energy 
and ICT infrastructure, where smart grids is an obvious combination of the two latter. It is 
important to specify that funding of smart grids is not limited to the Structural Funds.
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Predlog spremembe 183
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(30) Projekti skupnega interesa na 
področjih električne energije, plina in 
ogljikovega dioksida morajo biti 
upravičeni do finančne pomoči Unije za 
študije, pod določenimi pogoji pa tudi do 
finančne pomoči Unije za dela iz 
predlagane uredbe za instrument za 
povezovanje Evrope, in sicer v obliki 
nepovratnih sredstev ali v obliki 
inovativnih finančnih instrumentov.
Podporo po meri bo mogoče na ta način 
zagotoviti za tiste projekte skupnega 
interesa, ki v okviru obstoječega 
regulativnega okvira in pogojev na trgu do 
nje niso upravičeni. S tako finančno 
pomočjo se bodo razvile potrebne sinergije 
s sredstvi instrumentov iz drugih politik 
Unije. Energetska infrastruktura 
evropskega pomena bo financirana zlasti iz 
instrumenta za povezovanje Evrope, 
pametna energetska distribucijska omrežja 
lokalnega in regijskega pomena pa iz 
strukturnih skladov. Oba vira financiranja 
se tako dopolnjujeta.

(30) Projekti skupnega interesa na 
področjih električne energije in plina
morajo biti upravičeni do finančne pomoči 
Unije za študije, pod določenimi pogoji, 
opredeljenimi v predlagani uredbi za 
instrument za povezovanje Evrope, pa tudi 
do finančne pomoči Unije, in sicer v obliki 
nepovratnih sredstev ali v obliki 
inovativnih finančnih instrumentov. 
Podporo po meri bo mogoče na ta način 
zagotoviti za tiste projekte skupnega 
interesa, ki v okviru obstoječega 
regulativnega okvira in pogojev na trgu do 
nje niso upravičeni. S tako finančno 
pomočjo se bodo razvile potrebne sinergije 
s sredstvi instrumentov iz drugih politik 
Unije. Energetska infrastruktura 
evropskega pomena bo financirana zlasti iz 
instrumenta za povezovanje Evrope, 
pametna energetska distribucijska omrežja 
lokalnega in regijskega pomena pa iz 
strukturnih skladov. Oba vira financiranja 
se tako dopolnjujeta.

Or. en

Obrazložitev

Energetske smernice bi morale določiti projekte skupnega interesa, ki bi jih bilo treba 
udejanjiti do leta 2020. Zato je pomembno, da se te smernice sprejmejo čim prej. Pogoje za 
upravičenost projektov skupnega interesa do finančne pomoči Unije v skladu z uredbo o 
instrumentu za povezovanje Evrope je treba določiti v okviru tega instrumenta. Na ta način bi 
lahko mod drugim izboljšali skladnost med dodeljevanjem finančnih sredstev EU, ki bodo na 
voljo po zaključku večletnega finančnega okvira, in projekti skupnega interesa, ki bi se morali 
financirati v okviru instrumenta za povezovanje Evrope.
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Predlog spremembe 184
Sabine Wils

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(30) Projekti skupnega interesa na 
področjih električne energije, plina in 
ogljikovega dioksida morajo biti 
upravičeni do finančne pomoči Unije za 
študije, pod določenimi pogoji pa tudi do 
finančne pomoči Unije za dela iz 
predlagane uredbe za instrument za 
povezovanje Evrope, in sicer v obliki 
nepovratnih sredstev ali v obliki 
inovativnih finančnih instrumentov.
Podporo po meri bo mogoče na ta način 
zagotoviti za tiste projekte skupnega 
interesa, ki v okviru obstoječega 
regulativnega okvira in pogojev na trgu do
nje niso upravičeni. S tako finančno 
pomočjo se bodo razvile potrebne sinergije 
s sredstvi instrumentov iz drugih politik 
Unije. Energetska infrastruktura 
evropskega pomena bo financirana zlasti iz 
instrumenta za povezovanje Evrope, 
pametna energetska distribucijska omrežja 
lokalnega in regijskega pomena pa iz 
strukturnih skladov. Oba vira financiranja 
se tako dopolnjujeta.

(30) Projekti skupnega interesa na 
področjih električne energije in plina
morajo biti upravičeni do finančne pomoči 
Unije za študije, pod določenimi pogoji pa 
tudi do finančne pomoči Unije za dela iz 
predlagane uredbe za instrument za 
povezovanje Evrope, in sicer v obliki 
nepovratnih sredstev ali v obliki 
inovativnih finančnih instrumentov. 
Podporo po meri bo mogoče na ta način 
zagotoviti za tiste projekte skupnega 
interesa, ki v okviru obstoječega 
regulativnega okvira in pogojev na trgu do 
nje niso upravičeni. S tako finančno 
pomočjo se bodo razvile potrebne sinergije 
s sredstvi instrumentov iz drugih politik 
Unije. Energetska infrastruktura 
evropskega pomena bo financirana zlasti iz 
instrumenta za povezovanje Evrope, 
pametna energetska distribucijska omrežja 
lokalnega in regijskega pomena pa iz 
strukturnih skladov. Oba vira financiranja 
se tako dopolnjujeta.

Or. de

Predlog spremembe 185
András Gyürk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(30) Projekti skupnega interesa na 
področjih električne energije, plina in 
ogljikovega dioksida morajo biti 

(30) Projekti skupnega interesa na 
področjih električne energije, plina, nafte
in ogljikovega dioksida morajo biti 
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upravičeni do finančne pomoči Unije za 
študije, pod določenimi pogoji pa tudi do 
finančne pomoči Unije za dela iz 
predlagane uredbe za instrument za 
povezovanje Evrope, in sicer v obliki 
nepovratnih sredstev ali v obliki 
inovativnih finančnih instrumentov.
Podporo po meri bo mogoče na ta način 
zagotoviti za tiste projekte skupnega 
interesa, ki v okviru obstoječega 
regulativnega okvira in pogojev na trgu do
nje niso upravičeni. S tako finančno 
pomočjo se bodo razvile potrebne sinergije 
s sredstvi instrumentov iz drugih politik 
Unije. Energetska infrastruktura 
evropskega pomena bo financirana zlasti iz 
instrumenta za povezovanje Evrope, 
pametna energetska distribucijska omrežja 
lokalnega in regijskega pomena pa iz 
strukturnih skladov. Oba vira financiranja 
se tako dopolnjujeta.

upravičeni do finančne pomoči Unije za 
študije, pod določenimi pogoji pa tudi do 
finančne pomoči Unije za dela iz 
predlagane uredbe za instrument za 
povezovanje Evrope, in sicer v obliki 
nepovratnih sredstev ali v obliki 
inovativnih finančnih instrumentov. 
Podporo po meri bo mogoče na ta način 
zagotoviti za tiste projekte skupnega 
interesa, ki v okviru obstoječega 
regulativnega okvira in pogojev na trgu do 
nje niso upravičeni. S tako finančno 
pomočjo se bodo razvile potrebne sinergije 
s sredstvi instrumentov iz drugih politik
Unije. Energetska infrastruktura 
evropskega pomena bo financirana zlasti iz 
instrumenta za povezovanje Evrope, 
pametna energetska distribucijska omrežja 
lokalnega in regijskega pomena pa iz 
strukturnih skladov. Oba vira financiranja 
se tako dopolnjujeta.

Or. en

Predlog spremembe 186
Bendt Bendtsen, Kriđjânis Kariňđ, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Ker cilja te uredbe, tj. razvoja in 
interoperabilnosti vseevropskih energetskih 
omrežij ter povezave s takšnimi omrežji, 
države članice ne morejo zadovoljivo 
doseči ter ga je zato laže doseči na ravni 
Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu 
z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v 
členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu 
z načelom sorazmernosti, določenim v 
navedenem členu, ta uredba ne prekoračuje 
okvirov, ki so potrebni za doseganje 
navedenega cilja –

(32) Neuspeh držav članic, da bi izpolnile 
cilj glede elektroenergetskih povezav, ki 
ga je določil Evropski svet marca 2002, je 
dokaz, da cilja te uredbe, tj. razvoja in 
interoperabilnosti vseevropskih energetskih 
omrežij ter povezave s takšnimi omrežji, 
države članice ne morejo zadovoljivo 
doseči ter ga je zato laže doseči na ravni 
Unije, zaradi česar lahko Unija sprejme 
ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, 
kot je določeno v členu 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti, določenim v navedenem 
členu, ta uredba ne prekoračuje okvirov, ki 
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so potrebni za doseganje navedenega cilja 
–

Or. en

Predlog spremembe 187
Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1a. Smernice, ki jih določa ta uredba, 
zlasti pa projekti skupnega interesa, ki jih 
opredeljuje, zasledujejo uresničevanje 
enega ali več od naslednjih ciljev 
energetske politike:
(a) konkurenčnost s spodbujanjem 
nadaljnjega povezovanja notranjega 
energetskega trga in čezmejne 
interoperabilnosti energetskih omrežij;
(b) krepitev zanesljivosti oskrbe z energijo 
v Uniji ter odpornosti in varnega 
delovanja njenih sistemov;
(c) trajnostni razvoj in varstvo okolja.

Or. en

Predlog spremembe 188
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) določa pravila za opredelitev projektov 
skupnega interesa, ki so potrebni za 
izvajanje teh prednostnih koridorjev in 
območij, ter spadajo v kategorije 
energetske infrastrukture na področjih 

(a) določa pravila za opredelitev projektov 
skupnega interesa, ki so potrebni za 
izvajanje teh prednostnih koridorjev in 
območij ter spadajo v kategorije energetske 
infrastrukture na področjih električne 
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električne energije, plina, nafte in 
ogljikovega dioksida, določene v Prilogi II;

energije, plina in nafte, določene v 
Prilogi II;

Or. en

Predlog spremembe 189
Jolanta Emilia Hibner

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) določa pravila za čezmejno 
razporeditev stroškov in s tveganji 
povezane pobude v zvezi s projekti 
skupnega interesa;

(c) določa pravila za omogočanje naložb s 
čezmejnim učinkom in spodbude za 
infrastrukturne projekte v prednostnih 
koridorjih;

Or. en

Predlog spremembe 190
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) določa pogoje za upravičenost 
projektov skupnega interesa do finančne 
pomoči Unije v skladu z [Uredbo 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi instrumenta za povezovanje 
Evrope].

črtano

Or. en

Obrazložitev

Energetske smernice bi morale določiti projekte skupnega interesa, ki bi jih bilo treba 
udejanjiti do leta 2020. Zato je pomembno, da se te smernice sprejmejo čim prej. Pogoje za 
upravičenost projektov skupnega interesa do finančne pomoči Unije v skladu z uredbo o 
instrumentu za povezovanje Evrope je treba določiti v okviru tega instrumenta. Na ta način bi 
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lahko mod drugim izboljšali skladnost med dodeljevanjem finančnih sredstev EU, ki bodo na 
voljo po zaključku večletnega finančnega okvira, in projekti skupnega interesa, ki bi se morali 
financirati v okviru instrumenta za povezovanje Evrope.

Predlog spremembe 191
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. „energetska infrastruktura“ je vsa fizična 
oprema za prenos in distribucijo elektrike 
ali plina, prevoz nafte ali ogljikovega 
dioksida ali shranjevanje elektrike ali 
plina, ki se nahaja v Uniji ali povezuje
Unijo z eno ali več tretjimi državami;

1. „energetska infrastruktura“ je vsa fizična 
oprema za prenos in distribucijo elektrike 
ali plina, prevoz nafte ali shranjevanje 
elektrike ali plina ter vse naprave za 
sprejem, shranjevanje, ponovno 
uplinjanje ali raztezanje utekočinjenega 
zemeljskega plina (LNG) in stisnjenega 
zemeljskega plina (CNG), ki se nahajajo v 
Uniji ali povezujejo Unijo;

Or. en

Obrazložitev

Energetska infrastruktura za plin vključuje terminale za utekočinjen zemeljski plin; zaradi 
skladnosti s kategorijami iz člena 1 v Prilogi II se opredelitev prilagodi tako, da bo to 
upoštevala.

Predlog spremembe 192
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. „energetska infrastruktura“ je vsa fizična 
oprema za prenos in distribucijo elektrike 
ali plina, prevoz nafte ali ogljikovega 
dioksida ali shranjevanje elektrike ali plina, 
ki se nahaja v Uniji ali povezuje Unijo z 
eno ali več tretjimi državami;

1. „energetska infrastruktura“ je vsa fizična 
oprema za prenos in distribucijo elektrike 
ali plina ter naprave za sprejem, 
shranjevanje, ponovno uplinjanje ali 
raztezanje utekočinjenega zemeljskega 
plina (LNG), prevoz nafte ali ogljikovega 
dioksida ali shranjevanje elektrike ali plina, 
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ki se nahajajo v Uniji ali povezujejo Unijo 
z eno ali več tretjimi državami;

Or. en

Predlog spremembe 193
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. „energetska infrastruktura“ je vsa fizična 
oprema za prenos in distribucijo elektrike 
ali plina, prevoz nafte ali ogljikovega 
dioksida ali shranjevanje elektrike ali 
plina, ki se nahaja v Uniji ali povezuje 
Unijo z eno ali več tretjimi državami;

1. „energetska infrastruktura“ je vsa fizična 
oprema za prenos in distribucijo elektrike 
ali plina, prevoz nafte ali shranjevanje 
elektrike ali plina, ki se nahaja v Uniji ali 
povezuje Unijo z eno ali več tretjimi 
državami;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe uvodne izjave 30.

Predlog spremembe 194
Bendt Bendtsen, Kriđjânis Kariňđ, Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. „energetska infrastruktura“ je vsa fizična 
oprema za prenos in distribucijo elektrike 
ali plina, prevoz nafte ali ogljikovega 
dioksida ali shranjevanje elektrike ali 
plina, ki se nahaja v Uniji ali povezuje 
Unijo z eno ali več tretjimi državami;

1. „energetska infrastruktura“ je vsa fizična 
oprema za prenos in distribucijo elektrike 
ali plina, prevoz nafte ali shranjevanje 
elektrike ali plina, ki se nahaja v Uniji ali 
povezuje Unijo z eno ali več tretjimi 
državami;

Or. en
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Predlog spremembe 195
Gaston Franco

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. „energetska infrastruktura“ je vsa fizična 
oprema za prenos in distribucijo elektrike 
ali plina, prevoz nafte ali ogljikovega 
dioksida ali shranjevanje elektrike ali plina, 
ki se nahaja v Uniji ali povezuje Unijo z 
eno ali več tretjimi državami;

1. „energetska infrastruktura“ je vsa fizična 
oprema za prenos in distribucijo elektrike 
ali plina ter prevoz nafte ali ogljikovega 
dioksida, terminali za utekočinjen 
zemeljski plin ter oprema za shranjevanje 
elektrike ali plina, ki se nahajajo v Uniji 
ali povezujejo Unijo z eno ali več tretjimi 
državami;

Or. fr

Obrazložitev

Uredba mora zaobjeti celotno verigo energetske infrastrukture, da bo vsak del te verige 
deležen koristi, ki izhajajo iz statusa „projekta evropskega interesa“. Zlasti terminali za 
utekočinjen zemeljski plin (LNG) omogočajo izpolnjevanje potreb glede prožnosti in 
zanesljivosti oskrbe z energijo v celotni Evropski uniji.

Predlog spremembe 196
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. „energetska infrastruktura“ je vsa fizična 
oprema za prenos in distribucijo elektrike 
ali plina, prevoz nafte ali ogljikovega 
dioksida ali shranjevanje elektrike ali plina, 
ki se nahaja v Uniji ali povezuje Unijo z 
eno ali več tretjimi državami;

1. „energetska infrastruktura“ je vsa fizična 
oprema za prenos in distribucijo elektrike 
ali plina, prevoz ogljikovega dioksida ali 
shranjevanje elektrike ali plina, ki se 
nahaja v Uniji ali povezuje Unijo z eno ali 
več tretjimi državami;

Or. en
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Predlog spremembe 197
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. „energetska infrastruktura“ je vsa fizična 
oprema za prenos in distribucijo elektrike 
ali plina, prevoz nafte ali ogljikovega 
dioksida ali shranjevanje elektrike ali 
plina, ki se nahaja v Uniji ali povezuje 
Unijo z eno ali več tretjimi državami;

1. „energetska infrastruktura“ je vsa fizična 
oprema za prenos in distribucijo elektrike 
ali plina, prevoz nafte ali shranjevanje 
elektrike ali plina, ki se nahaja v Uniji ali 
povezuje Unijo z eno ali več tretjimi 
državami;

Or. de

Predlog spremembe 198
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. „celovita odločitev“ je odločitev 
pristojnega organa, da odobri ali zavrne 
dovoljenje za izgradnjo energetske 
infrastrukture v zvezi s projektom, brez 
poseganja v morebitne poznejše odločitve 
v upravnem ali sodnem pritožbenem 
postopku ali glede dostopa do lastnine po 
sprejetju te odločitve;

2. „celovita odločitev“ je odločitev ali niz 
odločitev organa države članice, ki odloči, 
ali naj se predstavniku projekta odobri
dovoljenje za izgradnjo energetske 
infrastrukture v zvezi s projektom, brez 
poseganja v morebitne odločitve v 
upravnem ali sodnem pritožbenem 
postopku ali glede dostopa do lastnine ali 
odobritve obratovalnih dovoljenj;

Or. en

Predlog spremembe 199
Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4a. „ozko grlo“ pomeni pomanjkanje 
zmogljivosti za medsebojno povezovanje 
bodisi zaradi odsotnosti infrastrukture 
bodisi zaradi omejenega fizičnega pretoka 
ali neuspešnega upravljanja sistema;

Or. en

Predlog spremembe 200
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) upravljavec prenosnega ali 
distribucijskega omrežja ali drug 
upravljavec ali vlagatelj, ki razvija projekt 
skupnega interesa;

(a) upravljavec prenosnega omrežja, pri 
čemer so izvzeti projekti shranjevanja 
električne energije v obliki črpalno-
akumulacijske elektrarne, ali 
distribucijskega omrežja ali drug 
upravljavec ali vlagatelj, ki razvija projekt 
skupnega interesa;

Or. en

Predlog spremembe 201
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) upravljavec prenosnega ali 
distribucijskega omrežja ali drug 
upravljavec ali vlagatelj, ki razvija projekt 
skupnega interesa;

(a) upravljavec prenosnega ali 
distribucijskega omrežja ali drug zadevni 
akter ali vlagatelj, ki razvija projekt 
skupnega interesa;

Or. en
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Obrazložitev

Smiselno je spodbujati sodelovanje večjega števila akterjev v infrastrukturnih projektih, zlasti 
na prednostnem področju pametnih omrežij, kjer imajo inovativne tehnologije in storitve 
bistveno vlogo.

Predlog spremembe 202
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) če obstaja več upravljavcev prenosnega 
ali distribucijskega omrežja, drugih 
upravljavcev, vlagateljev ali skupin teh 
oseb, je to pravna oseba v skladu z 
veljavno nacionalno zakonodajo, ki je bila 
določena s pogodbo med njimi in lahko 
sprejema pravne obveznosti ter nosi 
finančno odgovornost v imenu pogodbenih 
strank.

(b) če obstaja več upravljavcev prenosnega 
ali distribucijskega omrežja, drugih 
zadevnih akterjev, vlagateljev ali skupin 
teh oseb, je to pravna oseba v skladu z 
veljavno nacionalno zakonodajo, ki je bila 
določena s pogodbo med njimi in lahko 
sprejema pravne obveznosti ter nosi 
finančno odgovornost v imenu pogodbenih
strank.

Or. en

Predlog spremembe 203
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5a. „regionalna skupina“ je skupina, 
ustanovljena za posamezne prednostne 
koridorje, kot so opredeljeni v Prilogi I, ki 
vključuje predstavnike potencialno 
upravičenih projektov ter predstavnike 
Komisije, Agencije in obeh Evropskih 
omrežij operaterjev prenosnega sistema, 
katere naloga je sodelovanje v postopku 
izbire projektov skupnega interesa ter pri 
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spremljanju njihovega izvajanja. Za vsak 
primer posebej lahko skupina povabi 
predstavnike drugih organizacij, ki 
zastopajo proizvajalce, odjemalce ali 
upravljavce sistema.

Or. en

Predlog spremembe 204
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5a. „regionalna skupina“ je skupina, 
ustanovljena za posamezne prednostne 
koridorje, kot so opredeljeni v Prilogi I, ki 
vključuje predstavnike držav članic, 
nacionalnih regulativnih organov, 
upravljavcev prenosnih sistemov, 
predstavnike potencialno upravičenih 
projektov ter Komisije, Agencije in obeh 
Evropskih omrežij operaterjev prenosnega 
sistema, katere naloga je sodelovanje v 
postopku izbire projektov skupnega 
interesa ter pri spremljanju njihovega 
izvajanja. Za vsak primer posebej lahko 
skupina povabi predstavnike drugih 
organizacij, ki zastopajo proizvajalce, 
odjemalce ali upravljavce sistema.

Or. en

Predlog spremembe 205
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ba) (ba) Upravljavci ali vlagatelji, razen 
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upravljavcev prenosnega sistema in 
upravljavcev distribucijskega sistema, 
razvijajo projekte skupnega interesa v 
skladu z določbami te uredbe, pod 
pogojem da izpolnjujejo zahteve glede 
ločevanja, določene v členu 9 Uredbe 
2009/72/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih 
pravilih za notranji trg z električno 
energijo in o razveljavitvi Direktive 
2003/54/ES.

Or. en

Obrazložitev

Naložbe upravljavcev ali vlagateljev, ki niso upravljavci prenosnega sistema in upravljavci 
distribucijskega sistema, morajo biti podvržene (i) zahtevam glede modelov ločevanja 
(ločevanje lastništva, modeli za neodvisne upravljavce omrežja (ISO) ali neodvisne 
upravljavce prenosnega omrežja (ITO)), ki jih države članice izvajajo v skladu s členom 9 
Direktive 2009/72/ES; in (ii) določbam, vključenim v to uredbo.

Predlog spremembe 206
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5a. „regionalna skupina“ je skupina, 
ustanovljena za posamezne prednostne 
koridorje, kot so opredeljeni v Prilogi I, ki 
lahko vključuje predstavnike držav članic, 
nacionalnih regulativnih organov, 
upravljavcev prenosnih sistemov, 
predstavnikov potencialno upravičenih 
projektov, organizacij, ki zastopajo 
zadevne upravljavce infrastrukture, pa 
tudi Komisije, Agencije in obeh Evropskih 
omrežij operaterjev prenosnega sistema, 
in katere naloga je sodelovanje v postopku 
izbire projektov skupnega interesa ter pri 
spremljanju njihovega izvajanja;

Or. en
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Obrazložitev

Medsebojna usklajenost. Sedaj je v skladu s predlogom spremembe 88 poročevalca.

Predlog spremembe 207
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5a. „pametno omrežje“ je 
elektroenergetsko omrežje, ki lahko na 
stroškovno učinkovit način povezuje 
ravnanje in dejanja vseh z njim povezanih 
uporabnikov, tj. proizvajalcev, odjemalcev 
in subjektov, ki opravljajo obe nalogi, da 
se zagotovi ekonomsko učinkovit in 
trajnosten elektroenergetski sistem z 
majhnimi izgubami ter visoko stopnjo 
kakovosti in zanesljivosti oskrbe in 
varnosti. 

Or. en

Obrazložitev

Dodana opredelitev pojma izvira iz sporočila Komisije: Pametna omrežja: od inovacij do 
uvedbe (SEC(2011)0463 konč.). To opredelitev uporablja tudi delovna skupina za evropska 
pametna omrežja.

Predlog spremembe 208
Algirdas Saudargas

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5a. „regionalna skupina“ je skupina, ki se 
ustanovi v skladu z določbami oddelka 1 
Priloge III za vsak prednostni koridor in 
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območje ter njeno ustrezno geografsko 
območje iz Priloge I.

Or. en

Predlog spremembe 209
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5b. „mikro enota za proizvodnjo energije“ 
pomeni niz tehnologij malih naprav za 
soproizvodnjo električne in toplotne 
energije, ki jih je mogoče namestiti in 
uporabljati v posameznih gospodinjstvih;

Or. en

Predlog spremembe 210
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija pripravi seznam vseh 
projektov skupnega interesa Unije.
Seznam se po potrebi pregleda in 
posodobi vsaki dve leti. Prvi seznam se 
sprejme najpozneje do 31. julija 2013.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je bilo preneseno na konec člena, da bi besedilo člena ustrezalo dejanskemu 
časovnemu razporedu sprejemanja odločitev.
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Predlog spremembe 211
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija pripravi seznam vseh 
projektov skupnega interesa Unije. Seznam 
se po potrebi pregleda in posodobi vsaki 
dve leti. Prvi seznam se sprejme
najpozneje do 31. julija 2013.

1. Komisija pripravi seznam vseh 
projektov skupnega interesa Unije. Seznam 
se po potrebi pregleda in posodobi vsaki 
dve leti v skladu z desetletnim razvojnim 
načrtom omrežja Unije. Cilje je sprejeti 
prvi seznam najpozneje do 31. julija 2013.

 Or. en

Obrazložitev

Desetletni razvojni načrt Skupnosti, določen v členu 8 Uredbe 715/2009/ES, se pripravlja na 
vsaki dve leti. Zato je treba zagotoviti, da bo objava desetletnega razvojnega načrta omrežij 
usklajena z objavo seznama projektov skupnega interesa na ravni Unije.

Predlog spremembe 212
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija pripravi seznam vseh 
projektov skupnega interesa Unije. Seznam 
se po potrebi pregleda in posodobi vsaki 
dve leti. Prvi seznam se sprejme najpozneje 
do 31. julija 2013.

1. Komisija pripravi seznam vseh 
projektov skupnega interesa Unije in ga 
posreduje Evropskemu parlamentu in 
Svetu EU. Seznam se po potrebi pregleda 
in posodobi vsako leto. Vsakršne 
posodobitve seznama se posredujejo v 
potrditev Evropskemu parlamentu in 
Svetu EU. Prvi seznam se sprejme 
najpozneje do 31. julija 2013.

Or. ro
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Predlog spremembe 213
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija pripravi seznam vseh 
projektov skupnega interesa Unije. Seznam 
se po potrebi pregleda in posodobi vsaki 
dve leti. Prvi seznam se sprejme 
najpozneje do 31. julija 2013.

1. Komisija pripravi seznam vseh 
projektov skupnega interesa Unije. Seznam 
se po potrebi pregleda in posodobi vsaki 
dve leti.

Or. en

Predlog spremembe 214
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija pripravi seznam vseh 
projektov skupnega interesa Unije. Seznam 
se po potrebi pregleda in posodobi vsaki 
dve leti. Prvi seznam se sprejme
najpozneje do 31. julija 2013.

1. Komisija pripravi seznam vseh 
projektov skupnega interesa Unije. Seznam 
se po potrebi pregleda in posodobi vsaki 
dve leti v skladu z desetletnim razvojnim 
načrtom omrežja Unije. Cilje je sprejeti 
prvi seznam najpozneje do 31. julija 2013.

Or. en

Obrazložitev

Treba je oblikovati pogoje za tiste projekte skupnega interesa, ki so bili pred tem vključeni v 
desetletni razvojni načrt omrežij, ki ga je oblikoval ENTSO za plin. Desetletni razvojni načrt 
Skupnosti, določen v členu 8 Uredbe 715/2009/ES, se pripravlja na vsaki dve leti. Zato je 
treba zagotoviti, da bo objava desetletnega razvojnega načrta omrežij usklajena z objavo 
seznama projektov skupnega interesa na ravni Unije. Predlagani časovni načrti so poleg tega 
zelo ambiciozni in celo neskladni. Zato je celotnemu postopku treba nameniti ustrezno 
pozornost.
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Predlog spremembe 215
Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Za pomoč pri določanju projektov 
skupnega interesa bo Komisija v skladu z 
oddelkom 1 Priloge III ustanovila
regionalno skupino (v nadaljnjem besedilu: 
skupina) za vsak prednostni koridor in 
območje ter njihovo ustrezno geografsko 
pokritost iz Priloge I.

2. Za pomoč pri določanju projektov 
skupnega interesa ustanovi Komisija za 
vsak prednostni koridor in območje ter 
njihovo ustrezno geografsko območje, kot 
je določeno v Prilogi I, regionalno skupino 
(v nadaljnjem besedilu: skupina) v skladu z 
oddelkom 1 Priloge III.

Komisija ob upoštevanju zapletenosti 
postopkov, povezanih z upravljanjem 
medsebojnih povezav v okviru težavne 
geografske strukture, po potrebi preuči 
možnosti za delitev regionalnih skupin (na 
podregionalne skupine).

Or. en

Predlog spremembe 216
Algirdas Saudargas

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Za pomoč pri določanju projektov 
skupnega interesa bo Komisija v skladu z 
oddelkom 1 Priloge III ustanovila
regionalno skupino (v nadaljnjem besedilu: 
skupina) za vsak prednostni koridor in 
območje ter njihovo ustrezno geografsko 
pokritost iz Priloge I.

2. Za pomoč pri določanju projektov 
skupnega interesa ustanovi Komisija 
regionalno skupino (v nadaljnjem besedilu: 
skupina).

Or. en

Predlog spremembe 217
Adina-Ioana Vălean
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Za pomoč pri določanju projektov 
skupnega interesa bo Komisija v skladu z 
oddelkom 1 Priloge III ustanovila
regionalno skupino (v nadaljnjem besedilu: 
skupina) za vsak prednostni koridor in 
območje ter njihovo ustrezno geografsko 
pokritost iz Priloge I.

2. Za pomoč pri določanju projektov 
skupnega interesa ustanovi Komisija 
najkasneje dva meseca po sprejetju te 
uredbe za vsak prednostni koridor in 
območje ter njihovo ustrezno geografsko 
območje, kot je določeno v Prilogi I,
regionalno skupino (v nadaljnjem besedilu: 
skupina) v skladu z oddelkom 1 Priloge III.
Skupini predseduje Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili uspešno delovanje skupin, je treba v uredbi določiti, kateri subjekt bo 
predsedoval skupini. Zaradi reševanja morebitnih sporov med državami članicami bi morala 
skupini predsedovati Komisija.

Predlog spremembe 218
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Za pomoč pri določanju projektov 
skupnega interesa bo Komisija v skladu z 
oddelkom 1 Priloge III ustanovila
regionalno skupino (v nadaljnjem besedilu: 
skupina) za vsak prednostni koridor in 
območje ter njihovo ustrezno geografsko 
pokritost iz Priloge I.

2. Za pomoč pri določanju projektov 
skupnega interesa ustanovi Komisija za 
vsak prednostni koridor in območje ter 
njihovo ustrezno geografsko območje, kot 
je določeno v Prilogi I, regionalno skupino 
(v nadaljnjem besedilu: skupina) v skladu z 
oddelkom 1 Priloge III. Vsaka skupina 
svoje delovne obremenitve izvaja na 
podlagi vnaprej sprejetega pravilnika.

Or. en
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Predlog spremembe 219
Jolanta Emilia Hibner

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Za pomoč pri določanju projektov 
skupnega interesa bo Komisija v skladu z 
oddelkom 1 Priloge III ustanovila
regionalno skupino (v nadaljnjem besedilu: 
skupina) za vsak prednostni koridor in 
območje ter njihovo ustrezno geografsko 
pokritost iz Priloge I.

2. Za pomoč pri določanju projektov 
skupnega interesa ustanovi Komisija za 
vsak prednostni koridor in območje ter 
njihovo ustrezno geografsko območje, kot 
je določeno v Prilogi I, regionalno skupino 
(v nadaljnjem besedilu: skupina) v skladu z 
oddelkom 1 Priloge III. Skupini 
predseduje Komisija.

Or. en

Predlog spremembe 220
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Za pomoč pri določanju projektov 
skupnega interesa bo Komisija v skladu z 
oddelkom 1 Priloge III ustanovila
regionalno skupino (v nadaljnjem besedilu: 
skupina) za vsak prednostni koridor in 
območje ter njihovo ustrezno geografsko 
pokritost iz Priloge I.

2. Za pomoč pri določanju projektov 
skupnega interesa ustanovi Komisija za 
vsak prednostni koridor in območje ter 
njihovo ustrezno geografsko območje, kot 
je določeno v Prilogi I, regionalno skupino 
(v nadaljnjem besedilu: skupina) v skladu z 
oddelkom 1 Priloge III. Skupini 
predseduje Komisija.

Or. en

Predlog spremembe 221
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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

2. Za pomoč pri določanju projektov 
skupnega interesa bo Komisija v skladu z 
oddelkom 1 Priloge III ustanovila
regionalno skupino (v nadaljnjem besedilu: 
skupina) za vsak prednostni koridor in 
območje ter njihovo ustrezno geografsko 
pokritost iz Priloge I.

2. Za pomoč pri določanju projektov 
skupnega interesa ustanovi Komisija za 
vsak prednostni koridor in območje ter 
njihovo ustrezno geografsko območje, kot 
je določeno v Prilogi I, regionalno skupino 
(v nadaljnjem besedilu: skupina) v skladu z 
oddelkom 1 Priloge III. Skupinam 
predseduje Komisija.

Or. en

Predlog spremembe 222
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2a. Če so se obstoječe skupine ali drugi 
organi pred pričetkom veljavnosti te 
uredbe že ukvarjali z izbiro projektov, ki 
so bili bistvenega pomena za energetske 
sisteme Unije, skupine iz odstavka 2 
ustrezno upoštevajo delo, ki je bilo že 
opravljeno v teh skupinah ali organih. Če 
so se obstoječe skupine ali organi pred 
tem že dogovorili o projektih ali seznamih 
projektov, ki so bistvenega pomena za 
Unijo, se informacije o teh projektih ali 
seznamih posredujejo skupinam iz 
odstavka 2 in služijo kot podlaga za 
postopek izbire projektov skupnega 
interesa.
Določbe iz člena 2(a) ne posegajo v 
pravico katerega koli predstavnika 
projekta, da članom ustrezne skupine 
predloži vlogo za izbiro projekta skupnega 
interesa.

Or. en
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Predlog spremembe 223
Algirdas Saudargas

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2a. Predstavniki projektov v treh mesecih 
od začetka veljavnosti te uredbe ustrezni 
skupini predložijo vlogo za uvrstitev 
svojega projekta med projekte skupnega 
interesa v skladu z odstavkom (2)(1) 
Priloge III.

Or. en

Predlog spremembe 224
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2a. Komisija prvi seznam projektov 
skupnega interesa za Unijo predloži 
regionalnim skupinam. Regionalne 
skupine seznam potrdijo in sprejmejo 
najkasneje do 31. julija 2013.

Or. en

Predlog spremembe 225
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

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

3. Vsaka skupina bo pripravila predlog 
seznama projektov skupnega interesa po 
postopku iz oddelka 2 Priloge III, pri 
čemer bo upoštevala prispevek vsakega 
projekta k izvajanju prednostnih koridorjev 
in območij energetske infrastrukture iz 
Priloge I ter njihovo izpolnjevanje meril iz 
člena 4. Vsak predlagan projekt morajo 
odobriti vse države članice, katerih ozemlje 
projekt zadeva.

3. Vsaka skupina pripravi predlog seznama 
projektov skupnega interesa po postopku iz 
oddelka 2 Priloge III, pri čemer upošteva
prispevek vsakega projekta k izvajanju 
prednostnih koridorjev in območij 
energetske infrastrukture iz Priloge I ter 
njihovo izpolnjevanje meril iz člena 4.
Seznam projektov posamezne skupine se 
obravnava kot javni načrt in je v skladu z 
Direktivo 2001/42/ES podvržen strateški 
presoji vplivov na okolje. Vsak predlagan 
projekt morajo odobriti vse države članice, 
katerih ozemlje projekt zadeva. Ustrezna 
pozornost se nameni ukrepom, ki 
omogočajo doseganje sinergij in 
interoperabilnosti med projekti skupnega 
interesa, povezanimi z različnimi vrstami 
infrastrukture, vključno s 
telekomunikacijsko in prometno 
infrastrukturo.

Or. en

Obrazložitev

The lists of projects of each Regional Group are public. Given their potentially significant 
effects on the environment, a Strategic Environmental Assessment should be carried out in 
accordance with Directive 2001/42/EC to ensure that any such effects are understood and 
will not cause problems or delays in the implementation phase. Three proposed sets of 
guidelines have been drawn up to feed into the Connecting Europe Facility. The guidelines 
relating to Telecommunications and Transport make reference to the possible synergies 
across sectors. The guidelines on Energy should contain a similar reference.

Predlog spremembe 226
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Vsaka skupina bo pripravila predlog 
seznama projektov skupnega interesa po 

3. Vsaka skupina pripravi predlog seznama 
projektov skupnega interesa po postopku iz 
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postopku iz oddelka 2 Priloge III, pri 
čemer bo upoštevala prispevek vsakega 
projekta k izvajanju prednostnih koridorjev 
in območij energetske infrastrukture iz 
Priloge I ter njihovo izpolnjevanje meril iz 
člena 4. Vsak predlagan projekt morajo 
odobriti vse države članice, katerih ozemlje 
projekt zadeva.

oddelka 2 Priloge III, pri čemer upošteva
prispevek vsakega projekta k izvajanju 
prednostnih koridorjev in območij 
energetske infrastrukture iz Priloge I ter 
njihovo izpolnjevanje meril iz člena 4.
Vsak predlagan projekt morajo odobriti 
samo države članice, katerih ozemlje 
projekt zadeva. Če posamezen predlog 
čezmejnega projekta izpolnjuje ustrezna 
merila, določena v tej uredbi, vendar ga 
podpira le ena od sodelujočih držav 
članic, se sprejemanje odločitve prenese 
na Komisijo, ki se posvetuje z Agencijo. 
Agencija se pred sprejetjem takšne 
odločitve posvetuje z zadevnimi državami 
članicami in zainteresiranimi stranmi.

Or. en

Obrazložitev

Odobritev projekta se ne bi smela zahtevati od držav članic, na katere posamezen projekt 
zgolj „vpliva“, razen če projekt zadeva njihovo ozemlje. Če bo odobritev projekta vključevala 
tudi države članice, na katere posamezen projekt „vpliva“, bo vseevropski pristop dodatno 
oslabljen.

Predlog spremembe 227
Jens Rohde

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Vsaka skupina bo pripravila predlog 
seznama projektov skupnega interesa po 
postopku iz oddelka 2 Priloge III, pri 
čemer bo upoštevala prispevek vsakega 
projekta k izvajanju prednostnih koridorjev 
in območij energetske infrastrukture iz 
Priloge I ter njihovo izpolnjevanje meril iz 
člena 4. Vsak predlagan projekt morajo 
odobriti vse države članice, katerih ozemlje 
projekt zadeva.

3. Vsaka skupina pripravi predlog seznama 
projektov skupnega interesa po postopku iz 
oddelka 2 Priloge III, pri čemer upošteva
prispevek vsakega projekta k izvajanju 
prednostnih koridorjev in območij 
energetske infrastrukture iz Priloge I ter 
njihovo izpolnjevanje meril iz člena 4.
Vsak predlagan projekt morajo odobriti 
samo države članice, katerih ozemlje 
projekt zadeva. V primeru predlogov za 
čezmejne projekte, ki izpolnjujejo ustrezna 
merila, določena v tej uredbi, vendar jih 
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podpira le ena od sodelujočih držav 
članic, se pristojnost za sprejemanje 
odločitev prenese na Komisijo, ki se 
posvetuje z Agencijo in zagotovi 
sodelovanje zadevnih držav članic in 
zainteresiranih strani. 

Or. da

Obrazložitev

Če bo odobritev projekta vključevala tudi države članice, na katere posamezen projekt 
„vpliva“, vendar ne zadeva njihovega ozemlja, bo vseevropska razsežnost še dodatno 
oslabljena. Zato bi morala projekt, ki izpolnjuje merila iz te uredbe, ocenjevati neodvisna 
tretja stran, tj. Komisija, katere delo bodo podprle Agencija in zadevne zainteresirane strani.

Predlog spremembe 228
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Vsaka skupina bo pripravila predlog 
seznama projektov skupnega interesa po 
postopku iz oddelka 2 Priloge III, pri 
čemer bo upoštevala prispevek vsakega 
projekta k izvajanju prednostnih koridorjev 
in območij energetske infrastrukture iz 
Priloge I ter njihovo izpolnjevanje meril iz 
člena 4. Vsak predlagan projekt morajo 
odobriti vse države članice, katerih ozemlje 
projekt zadeva.

3. Vsaka skupina pripravi predlog seznama 
projektov skupnega interesa po postopku iz 
oddelka 2 Priloge III, pri čemer upošteva
prispevek vsakega projekta k izvajanju 
prednostnih koridorjev in območij 
energetske infrastrukture iz Priloge I ter 
njihovo izpolnjevanje meril iz člena 4.
Vsak predlagan projekt morajo odobriti vse 
države članice, katerih ozemlje projekt 
zadeva. Če posamezen predlog 
čezmejnega projekta izpolnjuje ustrezna 
merila, določena v tej uredbi, vendar ga 
podpira le ena od sodelujočih držav 
članic, se sprejemanje odločitve prenese 
na Komisijo, ki se mora posvetovati z 
Agencijo.

Or. en

Predlog spremembe 229
Algirdas Saudargas
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Vsaka skupina bo pripravila predlog 
seznama projektov skupnega interesa po 
postopku iz oddelka 2 Priloge III, pri 
čemer bo upoštevala prispevek vsakega 
projekta k izvajanju prednostnih koridorjev 
in območij energetske infrastrukture iz 
Priloge I ter njihovo izpolnjevanje meril iz 
člena 4. Vsak predlagan projekt morajo 
odobriti vse države članice, katerih 
ozemlje projekt zadeva.

3. Vsaka skupina pripravi predlog seznama 
projektov skupnega interesa, pri čemer
upošteva:

– postopek iz oddelka 2 Priloge III; in
– prispevek vsakega projekta k izvajanju 
ciljev prednostnih koridorjev in območij 
energetske infrastrukture iz Priloge I; in
– njihovo izpolnjevanje meril iz člena 4.

Or. en

Predlog spremembe 230
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Vsaka skupina bo pripravila predlog 
seznama projektov skupnega interesa po 
postopku iz oddelka 2 Priloge III, pri 
čemer bo upoštevala prispevek vsakega 
projekta k izvajanju prednostnih koridorjev 
in območij energetske infrastrukture iz 
Priloge I ter njihovo izpolnjevanje meril iz 
člena 4. Vsak predlagan projekt morajo 
odobriti vse države članice, katerih ozemlje 
projekt zadeva.

3. Vsaka skupina pripravi predlog seznama 
projektov skupnega interesa po postopku iz 
oddelka 2 Priloge III, pri čemer upošteva
prispevek vsakega projekta k izvajanju 
prednostnih koridorjev in območij 
energetske infrastrukture iz Priloge I ter 
njihovo izpolnjevanje meril iz člena 4.
Vsak predlagan projekt morajo odobriti vse 
države članice, katerih ozemlje projekt 
zadeva. Ustrezna pozornost se nameni 
projektom, ki omogočajo sinergije z 
drugimi omrežji, zlasti s prometnimi in 
telekomunikacijskimi omrežji.
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Or. en

Predlog spremembe 231
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Vsaka skupina bo pripravila predlog 
seznama projektov skupnega interesa po 
postopku iz oddelka 2 Priloge III, pri 
čemer bo upoštevala prispevek vsakega 
projekta k izvajanju prednostnih koridorjev 
in območij energetske infrastrukture iz 
Priloge I ter njihovo izpolnjevanje meril iz 
člena 4. Vsak predlagan projekt morajo
odobriti vse države članice, katerih ozemlje 
projekt zadeva.

3. Vsaka skupina pripravi predlog seznama 
projektov skupnega interesa po postopku iz 
oddelka 2 Priloge III, pri čemer upošteva
prispevek vsakega projekta k izvajanju 
prednostnih koridorjev in območij 
energetske infrastrukture iz Priloge I ter 
njihovo izpolnjevanje meril iz člena 4.
Vsak predlagan projekt morajo pred 
njegovo vključitvijo v končni predlagani 
seznam, predložen v skladu z odstavkom 
4, začasno odobriti vse države članice, 
katerih ozemlje projekt zadeva.

Or. en

Predlog spremembe 232
Jolanta Emilia Hibner

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Vsaka skupina bo pripravila predlog 
seznama projektov skupnega interesa po 
postopku iz oddelka 2 Priloge III, pri 
čemer bo upoštevala prispevek vsakega 
projekta k izvajanju prednostnih koridorjev 
in območij energetske infrastrukture iz 
Priloge I ter njihovo izpolnjevanje meril iz 
člena 4. Vsak predlagan projekt morajo 
odobriti vse države članice, katerih ozemlje 
projekt zadeva.

3. Vsaka skupina pripravi seznam
projektov skupnega interesa po postopku iz 
oddelka 2 Priloge III, pri čemer navede
prispevek vsakega projekta k izvajanju 
prednostnih koridorjev in območij 
energetske infrastrukture iz Priloge I ter 
njihovo izpolnjevanje meril iz člena 4. 
Vsak predlagan projekt morajo odobriti vse 
države članice, katerih ozemlje projekt 
zadeva. Skupina odloča soglasno.
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Or. en

Predlog spremembe 233
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Vsaka skupina bo pripravila predlog 
seznama projektov skupnega interesa po 
postopku iz oddelka 2 Priloge III, pri 
čemer bo upoštevala prispevek vsakega 
projekta k izvajanju prednostnih koridorjev 
in območij energetske infrastrukture iz 
Priloge I ter njihovo izpolnjevanje meril iz 
člena 4. Vsak predlagan projekt morajo 
odobriti vse države članice, katerih ozemlje 
projekt zadeva.

3. Vsaka skupina pripravi predlog seznama 
projektov skupnega interesa po postopku iz 
oddelka 2 Priloge III, pri čemer navede
prispevek vsakega projekta k izvajanju 
prednostnih koridorjev in območij 
energetske infrastrukture iz Priloge I ter 
njihovo izpolnjevanje meril iz člena 4. 
Vsak predlagan projekt morajo odobriti vse 
države članice, katerih ozemlje projekt 
zadeva. Skupina odloča soglasno.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili preglednost postopka in delovali skladno z načelom subsidiarnosti, si morajo 
za sprejetje odločitve o seznamu projektov skupnega interesa prvenstveno prizadevati 
regionalne skupine, ki morajo svojo odločitev sprejeti soglasno.

Predlog spremembe 234
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Vsaka skupina bo pripravila predlog 
seznama projektov skupnega interesa po 
postopku iz oddelka 2 Priloge III, pri 
čemer bo upoštevala prispevek vsakega 
projekta k izvajanju prednostnih koridorjev 
in območij energetske infrastrukture iz 
Priloge I ter njihovo izpolnjevanje meril iz 
člena 4. Vsak predlagan projekt morajo 

3. Vsaka skupina pripravi seznam
projektov skupnega interesa po postopku iz 
oddelka 2 Priloge III, pri čemer navede
prispevek vsakega projekta k izvajanju 
prednostnih koridorjev in območij 
energetske infrastrukture iz Priloge I ter 
njihovo izpolnjevanje meril iz člena 4. 
Vsak predlagan projekt morajo odobriti vse 
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odobriti vse države članice, katerih ozemlje 
projekt zadeva.

države članice, katerih ozemlje projekt 
zadeva. Skupina odloča soglasno.

Or. en

Predlog spremembe 235
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3a. Če posamezen predlog projekta ne 
prejme začasne odobritve ene od držav 
članic, zadevna država članica predloži 
skupini pisno utemeljitev ugovora. 
Skupina lahko po tem, ko omogoči 
predstavnikom projekta obravnavanje 
predmeta ugovora, s soglasjem minus en 
glas sprejme vključitev projekta na 
predlagan seznam skupaj z zaznamkom 
glede ugovora.

Or. en

Predlog spremembe 236
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pri projektih električne energije in plina, ki 
spadajo v kategorije iz točk 1 in 2 
Priloge II, vsaka skupina vsaj šest mesecev 
pred datumom sprejetja seznama Unije iz 
odstavka 1 Agenciji za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (v nadaljnjem 
besedilu: agencija) predloži predlog 
seznama projektov skupnega interesa.

Pri projektih električne energije in plina, ki 
spadajo v kategorije iz točk 1 in 2 
Priloge II, vsaka skupina vsaj šest mesecev 
pred datumom sprejetja seznama Unije iz 
odstavka 1 Agenciji za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (v nadaljnjem 
besedilu: agencija) predloži predlog 
seznama projektov skupnega interesa.
Seznam vključuje mnenje skupine o 
predlaganem seznamu projektov 
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skupnega interesa, ki mora zlasti 
upoštevati dosledno uporabo meril, 
določenih v členu 4, v vseh skupinah, in 
rezultate analize, ki jo v skladu s točko 2.6 
Priloge III opravita ENTSO za električno 
energijo in ENTSO za plin.

Or. en

Predlog spremembe 237
Jolanta Emilia Hibner

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pri projektih električne energije in plina, ki 
spadajo v kategorije iz točk 1 in 2 
Priloge II, vsaka skupina vsaj šest mesecev 
pred datumom sprejetja seznama Unije iz 
odstavka 1 Agenciji za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (v nadaljnjem 
besedilu: agencija) predloži predlog 
seznama projektov skupnega interesa.

Pri projektih električne energije in plina, ki 
spadajo v kategorije iz točk 1 in 2 
Priloge II, vsaka skupina vsaj šest mesecev 
pred datumom sprejetja seznama Unije iz 
odstavka 1 Komisiji predloži svoj seznam 
projektov skupnega interesa.

Pri projektih prevoza nafte in ogljikovega 
dioksida, ki spadajo v kategorije iz točk 3 
in 4 Priloge II, vsaka skupina vsaj šest 
mesecev pred datumom sprejetja seznama 
za Unijo iz odstavka 1 predloži svoj 
seznam projektov skupnega interesa 
Komisiji.

Or. en

Predlog spremembe 238
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pri projektih električne energije in plina, ki Pri projektih električne energije in plina, ki 
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spadajo v kategorije iz točk 1 in 2 
Priloge II, vsaka skupina vsaj šest mesecev 
pred datumom sprejetja seznama Unije iz 
odstavka 1 Agenciji za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (v nadaljnjem 
besedilu: agencija) predloži predlog 
seznama projektov skupnega interesa.

spadajo v kategorije iz točk 1 in 2 
Priloge II, vsaka skupina vsaj šest mesecev 
pred datumom sprejetja seznama Unije iz 
odstavka 1 Komisiji predloži svoj seznam 
projektov skupnega interesa.

Or. en

Obrazložitev

Skladnost ocenjevanja vseh prijavljenih projektov v vseh skupinah, ki jo je treba sedaj 
zagotoviti s pomočjo dodatnega ocenjevanja v okviru agencije ACER, bi morali na ravni 
same regionalne skupine zagotavljati zlasti Komisija, agencija ACER, ENTSO za plin in 
ostali predstavniki, ki sodelujejo v večjem številu/vseh regionalnih skupinah. Tako bi podprli 
tudi večjo učinkovitost in poenostavitev postopka.

Predlog spremembe 239
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pri projektih električne energije in plina, ki 
spadajo v kategorije iz točk 1 in 2 
Priloge II, vsaka skupina vsaj šest mesecev 
pred datumom sprejetja seznama Unije iz 
odstavka 1 Agenciji za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (v nadaljnjem 
besedilu: agencija) predloži predlog 
seznama projektov skupnega interesa.

Pri projektih električne energije in plina, ki 
spadajo v kategorije iz točk 1 in 2 
Priloge II, vsaka skupina vsaj šest mesecev 
pred datumom sprejetja seznama Unije iz 
odstavka 1 Komisiji predloži svoj seznam 
projektov skupnega interesa.

Or. en

Predlog spremembe 240
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pri projektih prevoza nafte in ogljikovega 
dioksida, ki spadajo v kategorije iz točk 3 
in 4 Priloge II, vsaka skupina vsaj šest 
mesecev pred datumom sprejetja seznama 
za Unijo iz odstavka 1 predloži predlog 
seznama projektov skupnega interesa 
Komisiji.

Pri projektih prevoza nafte, ki spadajo v 
kategorije iz točke 3 Priloge II, vsaka 
skupina vsaj šest mesecev pred datumom 
sprejetja seznama za Unijo iz odstavka 1 
predloži predlog seznama projektov 
skupnega interesa Komisiji.

Or. de

Predlog spremembe 241
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pri projektih prevoza nafte in ogljikovega 
dioksida, ki spadajo v kategorije iz točk 3 
in 4 Priloge II, vsaka skupina vsaj šest 
mesecev pred datumom sprejetja seznama 
za Unijo iz odstavka 1 predloži predlog 
seznama projektov skupnega interesa 
Komisiji.

Pri projektih prevoza nafte in ogljikovega 
dioksida, ki spadajo v kategorije iz točk 3 
in 4 Priloge II, vsaka skupina vsaj šest 
mesecev pred datumom sprejetja seznama 
za Unijo iz odstavka 1 predloži svoj 
seznam projektov skupnega interesa 
Komisiji.

Or. en

Predlog spremembe 242
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pri projektih prevoza nafte in ogljikovega 
dioksida, ki spadajo v kategorije iz točk 3 
in 4 Priloge II, vsaka skupina vsaj šest 
mesecev pred datumom sprejetja seznama 
za Unijo iz odstavka 1 predloži predlog 

Pri projektih prevoza nafte in ogljikovega 
dioksida, ki spadajo v kategorije iz točk 3 
in 4 Priloge II, vsaka skupina vsaj šest 
mesecev pred datumom sprejetja seznama 
za Unijo iz odstavka 1 predloži svoj 
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seznama projektov skupnega interesa 
Komisiji.

seznam projektov skupnega interesa 
Komisiji.

Or. en

Predlog spremembe 243
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pri projektih prevoza nafte in ogljikovega 
dioksida, ki spadajo v kategorije iz točk 3 
in 4 Priloge II, vsaka skupina vsaj šest 
mesecev pred datumom sprejetja seznama 
za Unijo iz odstavka 1 predloži predlog 
seznama projektov skupnega interesa 
Komisiji.

Pri projektih prevoza nafte, ki spadajo v 
kategorije iz točk 3 in 4 Priloge II, vsaka 
skupina vsaj šest mesecev pred datumom 
sprejetja seznama za Unijo iz odstavka 1 
predloži predlog seznama projektov 
skupnega interesa Komisiji.

Or. en

Predlog spremembe 244
Algirdas Saudargas

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4a. Ko regionalna skupina pripravi svoj 
predlog seznama projektov skupnega 
interesa, vsak predlagani projekt odobrijo 
vse države članice, na katerih ozemlje se 
projekt nanaša.
Država članica ob morebitni zavrnitvi 
izbire projekta skupnega interesa 
regionalne skupine predloži:
(a) utemeljeno obrazložitev odločitve;
(b) podroben in sorazmeren načrt 
alternativnih ukrepov, ki so potrebni za 
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dosego ciljev zavrnjenega projekta, pri 
čemer mora ta načrt zagotavljati enako 
raven gospodarske učinkovitosti ter 
ostalim državam članicam prinašati enake 
koristi, ne da bi povečal njihove stroške;
Komisija ovrednoti obrazložitev držav 
članic in načrt alternativnih ukrepov, ki 
so potrebni za dosego ciljev, da ugotovi, 
ali je mogoče najti rešitev, ki bi omogočila 
vključitev projekta na seznam projektov 
skupnega interesa Unije.

Or. en

Predlog spremembe 245
Jolanta Emilia Hibner

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Pri projektih električne energije in 
plina, ki spadajo v kategorije iz točk 1 in 2 
Priloge II, bo Agencija v dveh mesecih od 
prejema predlogov seznamov projektov 
skupnega interesa iz prvega pododstavka 
odstavka 4 Komisiji predložila mnenje o 
predlogih seznamov projektov skupnega 
interesa, pri čemer bo upoštevala zlasti 
doslednost uporabe meril iz člena 4 v 
skupinah in rezultate analize, ki jo izvede 
Evropsko omrežje operaterjev prenosnega 
sistema za električno energijo in plin 
glede na točko 2.6 priloge III.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 246
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Pri projektih električne energije in 
plina, ki spadajo v kategorije iz točk 1 in 2 
Priloge II, bo Agencija v dveh mesecih od 
prejema predlogov seznamov projektov 
skupnega interesa iz prvega pododstavka 
odstavka 4 Komisiji predložila mnenje o 
predlogih seznamov projektov skupnega 
interesa, pri čemer bo upoštevala zlasti 
doslednost uporabe meril iz člena 4 v 
skupinah in rezultate analize, ki jo izvede 
Evropsko omrežje operaterjev prenosnega 
sistema za električno energijo in plin 
glede na točko 2.6 priloge III.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 247
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Pri projektih električne energije in plina, 
ki spadajo v kategorije iz točk 1 in 2 
Priloge II, bo Agencija v dveh mesecih od 
prejema predlogov seznamov projektov 
skupnega interesa iz prvega pododstavka 
odstavka 4 Komisiji predložila mnenje o 
predlogih seznamov projektov skupnega 
interesa, pri čemer bo upoštevala zlasti 
doslednost uporabe meril iz člena 4 v 
skupinah in rezultate analize, ki jo izvede 
Evropsko omrežje operaterjev prenosnega 
sistema za električno energijo in plin glede 
na točko 2.6 priloge III.

5. Pri projektih električne energije in plina, 
ki spadajo v kategorije iz točk 1 in 2 
Priloge II, Agencija v treh mesecih od 
prejema predlogov seznamov projektov 
skupnega interesa iz prvega pododstavka 
odstavka 4 Komisiji predloži obrazloženo 
priporočilo, v katerem predlaga:

– enoten seznam projektov skupnega 
interesa za Unijo. Pri analizi Agencija 
upošteva merila iz člena 4, rezultate 
analize, ki jo izvedeta Evropski omrežji
operaterjev prenosnega sistema za 
električno energijo in plin glede na 
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točko 2.6 priloge III, in njihovo dosledno 
uporabo v skupinah. Agencija upošteva 
tudi skladnost projektov z usklajeno 
širitvijo omrežja, kar zadeva gospodarsko 
učinkovitost in čezmejno operativno 
povezovanje, ter poseben potencial 
posameznih regij za največji možen 
prispevek k uresničitvi ciljev energetske in 
podnebne politike Unije.

Or. en

Obrazložitev

Sklopi projektov niso primerni za področje plina. Poleg tega bi s prednostno obravnavo 
projektov skupnega interesa postopek izbora po nepotrebnem postal zapleten. 

Predlog spremembe 248
António Fernando Correia de Campos

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Pri projektih električne energije in plina, 
ki spadajo v kategorije iz točk 1 in 2 
Priloge II, bo Agencija v dveh mesecih od 
prejema predlogov seznamov projektov 
skupnega interesa iz prvega pododstavka 
odstavka 4 Komisiji predložila mnenje o 
predlogih seznamov projektov skupnega 
interesa, pri čemer bo upoštevala zlasti 
doslednost uporabe meril iz člena 4 v 
skupinah in rezultate analize, ki jo izvede 
Evropsko omrežje operaterjev prenosnega 
sistema za električno energijo in plin glede 
na točko 2.6 priloge III.

5. Pri projektih električne energije in plina, 
ki spadajo v kategorije iz točk 1 in 2 
Priloge II, Agencija v treh mesecih od 
prejema predlogov seznamov projektov 
skupnega interesa iz prvega pododstavka 
odstavka 4 Komisiji predloži obrazloženo 
priporočilo, v katerem predlaga:

– za vsak regionalni seznam razvrstitev 
projektov, zbranih po sklopih za omejeno 
število kategorij, glede na njihov 
prednostni status;
– enoten seznam projektov skupnega 
interesa za Unijo, zbranih glede na 
ustrezne sklope.
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Pri analizi Agencija upošteva merila iz 
člena 4, rezultate analize, ki jo izvedeta 
Evropski omrežji operaterjev prenosnega 
sistema za električno energijo in plin glede 
na točko 2.6 priloge III, in njihovo 
dosledno uporabo v skupinah. Agencija 
upošteva tudi skladnost projektov z 
usklajeno širitvijo omrežja, kar zadeva 
gospodarsko učinkovitost in čezmejno 
operativno povezovanje, ter poseben 
potencial posameznih regij za največji 
možen prispevek k uresničitvi ciljev 
energetske in podnebne politike Unije. 
Mnenje Agencije se sprejme v skladu s 
postopkom, določenim v členu 15(1) 
Uredbe št. 713/2009/ES.

Or. en

Obrazložitev

The submission of project proposals for PCI by operators follows a bottom-up approach built 
on the TYNDPs, which is still a patchwork of national TSO plans. The TYNDP is an immature 
process for assessing the efficiency of each project in contributing to the EU energy policy 
goals. The PCI selection should be complemented by a top-down EU internal market 
perspective. As an independent entity, ACER must guarantee the coherence of network 
expansion, ensure economically efficient investments, and safeguard the consumers’ interest. 
Ranking shall be carried out in an aggregated form based on the cost benefit and multi-
criteria analysis. ACER can ensure objectivity and independence in project analysis.

Predlog spremembe 249
Algirdas Saudargas

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Pri projektih električne energije in plina, 
ki spadajo v kategorije iz točk 1 in 2 
Priloge II, bo Agencija v dveh mesecih od 
prejema predlogov seznamov projektov 
skupnega interesa iz prvega pododstavka 
odstavka 4 Komisiji predložila mnenje o 
predlogih seznamov projektov skupnega 
interesa, pri čemer bo upoštevala zlasti 

5. Pri projektih električne energije in plina, 
ki spadajo v kategorije iz točk 1 in 2 
Priloge II, Agencija v treh mesecih od 
prejema predlogov seznamov projektov 
skupnega interesa iz prvega pododstavka 
odstavka 4 Komisiji predloži mnenje o 
predlogih seznamov projektov skupnega 
interesa.
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doslednost uporabe meril iz člena 4 v 
skupinah in rezultate analize, ki jo izvede 
Evropsko omrežje operaterjev prenosnega 
sistema za električno energijo in plin glede 
na točko 2.6 priloge III.

Pri analizi Agencija upošteva merila iz 
člena 4, rezultate analize, ki jo izvedeta 
Evropski omrežji operaterjev prenosnega 
sistema za električno energijo in plin glede 
na točko 2.6 priloge III, in njihovo 
dosledno uporabo v skupinah.

Or. en

Predlog spremembe 250
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Pri projektih električne energije in plina, 
ki spadajo v kategorije iz točk 1 in 2 
Priloge II, bo Agencija v dveh mesecih od 
prejema predlogov seznamov projektov 
skupnega interesa iz prvega pododstavka 
odstavka 4 Komisiji predložila mnenje o 
predlogih seznamov projektov skupnega 
interesa, pri čemer bo upoštevala zlasti 
doslednost uporabe meril iz člena 4 v 
skupinah in rezultate analize, ki jo izvede 
Evropsko omrežje operaterjev prenosnega 
sistema za električno energijo in plin glede 
na točko 2.6 priloge III.

5. Pri projektih električne energije in plina, 
ki spadajo v kategorije iz točk 1 in 2 
Priloge II, Agencija v štirih mesecih od 
prejema predlogov seznamov projektov 
skupnega interesa iz prvega pododstavka 
odstavka 4 Komisiji predloži mnenje o 
predlogih seznamov projektov skupnega 
interesa, pri čemer upošteva zlasti 
doslednost uporabe meril iz člena 4 v 
skupinah in rezultate analize, ki jo izvedeta 
Evropski omrežji operaterjev prenosnega 
sistema za električno energijo in plin v 
skladu z desetletnimi načrti za razvoj 
omrežij.

Or. en

Predlog spremembe 251
András Gyürk
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Pri projektih električne energije in plina, 
ki spadajo v kategorije iz točk 1 in 2 
Priloge II, bo Agencija v dveh mesecih od 
prejema predlogov seznamov projektov 
skupnega interesa iz prvega pododstavka 
odstavka 4 Komisiji predložila mnenje o 
predlogih seznamov projektov skupnega 
interesa, pri čemer bo upoštevala zlasti 
doslednost uporabe meril iz člena 4 v 
skupinah in rezultate analize, ki jo izvede 
Evropsko omrežje operaterjev prenosnega 
sistema za električno energijo in plin 
glede na točko 2.6 priloge III.

5. Pri projektih električne energije in plina, 
ki spadajo v kategorije iz točk 1 in 2
Priloge II, Agencija v dveh mesecih od 
prejema predlogov seznamov projektov 
skupnega interesa iz prvega pododstavka 
odstavka 4 Komisiji predloži mnenje o 
predlogih seznamov projektov skupnega 
interesa, pri čemer upošteva zlasti 
doslednost uporabe meril iz člena 4 v 
skupinah in rezultate analize stroškov in 
koristi.

Or. en

Obrazložitev

Projektom skupnega interesa, ki niso bili vključeni v zadnji desetletni razvojni načrt omrežij, 
je treba ravno tako priložiti analizo stroškov in koristi.

Predlog spremembe 252
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Pri projektih električne energije in plina, 
ki spadajo v kategorije iz točk 1 in 2 
Priloge II, bo Agencija v dveh mesecih od 
prejema predlogov seznamov projektov 
skupnega interesa iz prvega pododstavka 
odstavka 4 Komisiji predložila mnenje o 
predlogih seznamov projektov skupnega 
interesa, pri čemer bo upoštevala zlasti 
doslednost uporabe meril iz člena 4 v 
skupinah in rezultate analize, ki jo izvede 
Evropsko omrežje operaterjev prenosnega 

5. Pri projektih električne energije in plina, 
ki spadajo v kategorije iz točk 1 in 2 
Priloge II, Agencija v dveh mesecih od 
prejema predlogov seznamov projektov 
skupnega interesa iz prvega pododstavka 
odstavka 4 Komisiji predloži mnenje o 
predlogih seznamov projektov skupnega 
interesa, pri čemer upošteva zlasti 
doslednost uporabe meril iz člena 4 v 
skupinah in rezultate analize, ki jo izvedeta 
Evropski omrežji operaterjev prenosnega 
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sistema za električno energijo in plin glede 
na točko 2.6 priloge III.

sistema za električno energijo in plin glede 
na točko 2.6 priloge III.

Or. en

Predlog spremembe 253
Jolanta Emilia Hibner

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija na podlagi regionalnih 
seznamov projektov skupnega interesa, ki 
so jih predložile skupine, pripravi seznam 
projektov skupnega interesa na ravni 
Unije. Komisija lahko posamezne projekte 
umakne s seznama le, če to zahteva 
predstavnik projekta ali če je vključitev 
projekta na regionalni seznam temeljila 
na nepravilnih informacijah, ki so bile 
ključne za odločitev. Komisija svojo 
odločitev ustrezno utemelji in jo posreduje 
zadevnemu predstavniku projekta in 
zadevni državi članici ali državam 
članicam.

Or. en

Predlog spremembe 254
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5a. Komisija na podlagi regionalnih 
seznamov projektov skupnega interesa, ki 
so jih predložile skupine, pripravi seznam 
projektov skupnega interesa na ravni 
Unije. Komisija lahko posamezne projekte 
umakne s seznama le, če to zahteva 
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predstavnik projekta ali če je vključitev 
projekta na regionalni seznam temeljila 
na nepravilnih informacijah, ki so bile 
ključne za odločitev. Komisija svojo 
odločitev ustrezno utemelji in jo posreduje 
zadevnemu predstavniku projekta in 
zadevni državi članici ali državam 
članicam.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog dopolnjuje predloge sprememb v zvezi z odstavki 2, 3 in 4 v členu 3.

Predlog spremembe 255
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Pri projektih prevoza nafte in 
ogljikovega dioksida, ki spadajo v 
kategorije iz točk 3 in 4 Priloge II, bo 
Komisija ocenila uporabo meril iz člena 4.
Pri projektih v zvezi z ogljikovim 
dioksidom, ki spadajo v kategorijo iz 
točke 4 Priloge II, bo Komisija upoštevala 
tudi možnost razširitve na dodatne države 
članice v prihodnosti.

6. Pri projektih prevoza nafte, ki spadajo v 
kategorije iz točk 3 in 4 Priloge II, bo 
Komisija ocenila uporabo meril iz člena 4.

Or. en

Predlog spremembe 256
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Pri projektih prevoza nafte in 6. Pri projektih prevoza nafte, ki spadajo v 
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ogljikovega dioksida, ki spadajo v 
kategorije iz točk 3 in 4 Priloge II, bo 
Komisija ocenila uporabo meril iz člena 4.
Pri projektih v zvezi z ogljikovim 
dioksidom, ki spadajo v kategorijo iz 
točke 4 Priloge II, bo Komisija upoštevala 
tudi možnost razširitve na dodatne države 
članice v prihodnosti.

kategorije iz točke 3 Priloge II, bo 
Komisija ocenila uporabo meril iz člena 4.
Pri projektih v zvezi z ogljikovim 
dioksidom, ki spadajo v kategorijo iz 
točke 4 Priloge II, bo Komisija upoštevala 
tudi možnost razširitve na dodatne države 
članice v prihodnosti.

Or. de

Predlog spremembe 257
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Pri projektih prevoza nafte in 
ogljikovega dioksida, ki spadajo v 
kategorije iz točk 3 in 4 Priloge II, bo 
Komisija ocenila uporabo meril iz člena 4.
Pri projektih v zvezi z ogljikovim 
dioksidom, ki spadajo v kategorijo iz 
točke 4 Priloge II, bo Komisija upoštevala 
tudi možnost razširitve na dodatne države 
članice v prihodnosti.

6. Pri projektih prevoza nafte, ki spadajo v 
kategorije iz točke 3 Priloge II, bo 
Komisija ocenila uporabo meril iz člena 4.
Pri projektih v zvezi z ogljikovim 
dioksidom, ki spadajo v kategorijo iz 
točke 4 Priloge II, bo Komisija upoštevala 
tudi možnost razširitve na dodatne države 
članice v prihodnosti.

Or. en

Predlog spremembe 258
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6a. Komisija najpozneje dva meseca po 
prejemu priporočila za seznam projektov 
skupnega interesa s strani Agencije 
pripravi seznam vseh projektov skupnega 
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interesa Unije, pri čemer zagotovi, da je 
ustrezna pozornost namenjena obrobnim 
in manjšim državam članicam ter cilju 
prekinitve energetske osamitve v Uniji do 
leta 2015. Seznam se po potrebi pregleda 
in posodobi vsaki dve leti v skladu z 
desetletnimi razvojnimi načrti omrežja 
Unije in po postopku iz odstavkov 3 do 6a 
tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Sklopi projektov niso primerni za področje plina.

Predlog spremembe 259
Algirdas Saudargas

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6a. Komisija najpozneje dva meseca po 
prejemu mnenja Agencije za seznam 
projektov skupnega interesa pripravi 
seznam vseh projektov skupnega interesa 
Unije, pri čemer zagotovi, da je ustrezna 
pozornost namenjena obrobnim in 
manjšim državam članicam ter cilju 
prekinitve energetske osamitve v Uniji do 
leta 2015. Seznam se po potrebi pregleda 
in posodobi vsaki dve leti po postopku iz 
odstavkov 3 do 6a tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 260
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6a. Komisija na podlagi regionalnih 
seznamov, ki so jih sprejele skupine, 
pripravi seznam vseh projektov skupnega 
interesa Unije. Seznam se po potrebi 
pregleda in posodobi vsaki dve leti. Prvi 
seznam se sprejme najpozneje do 
31. julija 2013.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je treba zaradi razlogov, povezanih s časovnim razporedom, premakniti iz odstavka 
1.

Predlog spremembe 261
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Po sklepu Komisije o sprejetju iz 
odstavka 1 postanejo projekti skupnega 
interesa sestavni del zadevnih regionalnih 
naložbenih načrtov v skladu s členom 12 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in Uredbe (ES) 
št. 715/2009, zadevnih desetletnih 
razvojnih načrtov omrežja v skladu s 
členom 22 Direktive 72/2009/ES in 
Direktive 73/2009/ES ter drugih zadevnih 
nacionalnih infrastrukturnih načrtov, kadar 
je to ustrezno. Tem projektom se v okviru 
vsakega od teh načrtov nameni kar 
največja pozornost.

7. Po sklepu Komisije o sprejetju iz 
odstavka 1 postanejo projekti skupnega 
interesa sestavni del zadevnega 
desetletnega načrta za razvoj omrežja 
Unije, ki ga v skladu s členom 8 Uredbe 
714/2009 in Uredbe 715/2009 oblikujeta 
ENTSO za električno energijo in ENTSO 
za plin, zadevnih regionalnih naložbenih 
načrtov v skladu s členom 12 Uredbe (ES) 
št. 714/2009 in Uredbe (ES) št. 715/2009, 
zadevnih desetletnih razvojnih načrtov 
omrežja v skladu s členom 22 
Direktive 72/2009/ES in 
Direktive 73/2009/ES ter drugih zadevnih 
nacionalnih infrastrukturnih načrtov, kadar 
je to ustrezno. Projektom skupnega 
interesa se priloži analiza stroškov in 
koristi ter se jim v okviru vsakega od teh 
načrtov nameni kar največja pozornost.
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Or. en

Obrazložitev

Postopek vzpostavitve desetletnih razvojnih načrtov omrežja je odprt in prožen, kar omogoča 
vključevanje vseh projektov skupnega interesa, ki jih predlagajo regionalne skupine. 
Projektom skupnega interesa, ki niso bili vključeni v zadnji desetletni razvojni načrt omrežij, 
je treba ravno tako priložiti analizo stroškov in koristi.

Predlog spremembe 262
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Po sklepu Komisije o sprejetju iz 
odstavka 1 postanejo projekti skupnega 
interesa sestavni del zadevnih regionalnih 
naložbenih načrtov v skladu s členom 12 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in Uredbe (ES) 
št. 715/2009, zadevnih desetletnih 
razvojnih načrtov omrežja v skladu s 
členom 22 Direktive 72/2009/ES in 
Direktive 73/2009/ES ter drugih zadevnih 
nacionalnih infrastrukturnih načrtov, kadar 
je to ustrezno. Tem projektom se v okviru 
vsakega od teh načrtov nameni kar 
največja pozornost.

7. Po sklepu Komisije o sprejetju iz 
odstavka 1 postanejo projekti skupnega 
interesa sestavni del zadevnih regionalnih 
naložbenih načrtov v skladu s členom 12 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in Uredbe (ES) 
št. 715/2009, zadevnih desetletnih 
razvojnih načrtov omrežja v skladu s 
členom 22 Direktive 72/2009/ES in 
Direktive 73/2009/ES ter drugih zadevnih 
nacionalnih infrastrukturnih načrtov, kadar 
je to ustrezno.

Or. en

Obrazložitev

Če upoštevamo drugačno naravo načrtov, ni povsem jasno, kaj pomeni „kar največja 
pozornost“, zato je treba to besedilo črtati. Do razvrščanja ne bi smelo priti v nobenem 
nacionalnem ali evropskem načrtu, kot izhaja tudi iz predloga spremembe člena 4(4).

Predlog spremembe 263
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Po sklepu Komisije o sprejetju iz 
odstavka 1 postanejo projekti skupnega 
interesa sestavni del zadevnih regionalnih 
naložbenih načrtov v skladu s členom 12 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in Uredbe (ES) 
št. 715/2009, zadevnih desetletnih 
razvojnih načrtov omrežja v skladu s 
členom 22 Direktive 72/2009/ES in 
Direktive 73/2009/ES ter drugih zadevnih 
nacionalnih infrastrukturnih načrtov, kadar 
je to ustrezno. Tem projektom se v okviru 
vsakega od teh načrtov nameni kar 
največja pozornost.

7. Po sklepu Komisije o sprejetju iz 
odstavka 1 postanejo projekti skupnega 
interesa sestavni del zadevnih regionalnih 
naložbenih načrtov v skladu s členom 12 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in Uredbe (ES) 
št. 715/2009, zadevnih desetletnih 
razvojnih načrtov omrežja v skladu s 
členom 22 Direktive 72/2009/ES in 
Direktive 73/2009/ES ter drugih zadevnih 
nacionalnih infrastrukturnih načrtov, kadar 
je to ustrezno.

Or. en

Predlog spremembe 264
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Po sklepu Komisije o sprejetju iz 
odstavka 1 postanejo projekti skupnega 
interesa sestavni del zadevnih regionalnih 
naložbenih načrtov v skladu s členom 12 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in Uredbe (ES) 
št. 715/2009, zadevnih desetletnih 
razvojnih načrtov omrežja v skladu s 
členom 22 Direktive 72/2009/ES in 
Direktive 73/2009/ES ter drugih zadevnih 
nacionalnih infrastrukturnih načrtov, kadar 
je to ustrezno. Tem projektom se v okviru 
vsakega od teh načrtov nameni kar 
največja pozornost.

7. Po sklepu Komisije postanejo projekti 
skupnega interesa sestavni del zadevnih 
regionalnih naložbenih načrtov v skladu s 
členom 12 Uredbe (ES) št. 714/2009 in 
Uredbe (ES) št. 715/2009, zadevnih 
desetletnih razvojnih načrtov omrežja v 
skladu s členom 22 Direktive 72/2009/ES 
in Direktive 73/2009/ES ter drugih 
zadevnih nacionalnih infrastrukturnih 
načrtov, kadar je to ustrezno. Tem 
projektom se v okviru vsakega od teh 
načrtov nameni kar največja pozornost.

Or. en


