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Predlog spremembe 474
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Postopek izdajanja dovoljenj se izvede v 
dveh fazah in traja največ tri leta:

črtano

Or. en

Predlog spremembe 475
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Postopek izdajanja dovoljenj se izvede v 
dveh fazah in traja največ tri leta:

1. Postopek izdajanja dovoljenj se izvede v 
dveh fazah:

Or. en

Predlog spremembe 476
Jolanta Emilia Hibner

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Postopek izdajanja dovoljenj se izvede v 
dveh fazah in traja največ tri leta:

1. Postopek izdajanja dovoljenj se izvede v 
dveh fazah:

Or. en
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Predlog spremembe 477
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Postopek izdajanja dovoljenj se izvede v 
dveh fazah in traja največ tri leta:

1. Postopek izdajanja dovoljenj se izvede v 
dveh fazah:

Or. en

Predlog spremembe 478
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Postopek izdajanja dovoljenj se izvede v 
dveh fazah in traja največ tri leta:

1. Postopek izdajanja dovoljenj se izvede v 
dveh fazah in traja največ dve leti:

Or. en

Predlog spremembe 479
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) postopek pred oddajo vloge zajema 
obdobje od začetka postopka izdajanja 
dovoljenj do prejema vloge, ki jo predloži 
pristojni organ, in traja največ dve leti.

črtano

Postopek izdajanja dovoljenj se začne, ko 
predstavniki projekta v pisni obliki 
obvestijo pristojne organe zadevnih držav 
članic o projektu in jim predložijo 
ustrezno podrobno predstavitev zasnove 
projekta. Pristojni organ najpozneje dva 
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tedna po prejemu obvestila to obvestilo v 
pisni obliki sprejme ali zavrne, če meni, 
da projekt še ni dovolj razvit. V primeru 
zavrnitve pristojni organ utemelji svojo 
odločitev. Datum, ko pristojni organ 
podpiše, da je prejel obvestilo, se šteje za 
datum začetka postopka izdajanja 
dovoljenj. Kadar projekt zadeva dve ali 
več držav članic, se za datum začetka 
postopka izdajanja dovoljenj šteje datum, 
ko zadnji zadevni pristojni organ podpiše, 
da je prejel obvestilo;

Or. en

Predlog spremembe 480
Jolanta Emilia Hibner

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) postopek pred oddajo vloge zajema 
obdobje od začetka postopka izdajanja 
dovoljenj do prejema vloge, ki jo predloži 
pristojni organ, in traja največ dve leti.

(a) postopek obveščanja zajema obdobje 
od začetka postopka izdajanja dovoljenj do 
prejema predložene vloge s strani 
pristojnega organa, in traja največ dve leti.

Or. en

Predlog spremembe 481
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

a) postopek pred oddajo vloge zajema
obdobje od začetka postopka izdajanja 
dovoljenj do prejema vloge, ki jo predloži 
pristojni organ, in traja največ dve leti.

a) postopek pred oddajo vloge zajema 
obdobje od začetka postopka izdajanja 
dovoljenj do prejema predložene vloge s 
strani pristojnega organa in traja največ 
osemnajst mesecev.
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Or. es

Obrazložitev

Da se v obdobju 18 mesecev opravijo študije vpliva na okolje, oglaševanje projekta in 
priprava potrebnih poročil, bi moralo biti izvedljivo. Bistven tehnični popravek.

Predlog spremembe 482
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) postopek pred oddajo vloge zajema 
obdobje od začetka postopka izdajanja 
dovoljenj do prejema vloge, ki jo predloži 
pristojni organ, in traja največ dve leti.

(a) postopek pred oddajo vloge zajema 
obdobje od začetka postopka izdajanja 
dovoljenj do prejema predložene vloge s 
strani pristojnega organa in traja največ 
dve leti.

Or. en

Predlog spremembe 483
Jolanta Emilia Hibner

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Postopek izdajanja dovoljenj se začne, ko 
predstavniki projekta v pisni obliki 
obvestijo pristojne organe zadevnih držav 
članic o projektu in jim predložijo ustrezno 
podrobno predstavitev zasnove projekta.
Pristojni organ najpozneje dva tedna po 
prejemu obvestila to obvestilo v pisni 
obliki sprejme ali zavrne, če meni, da 
projekt še ni dovolj razvit. V primeru 
zavrnitve pristojni organ utemelji svojo 
odločitev. Datum, ko pristojni organ 
podpiše, da je prejel obvestilo, se šteje za 
datum začetka postopka izdajanja 
dovoljenj. Kadar projekt zadeva dve ali več 

Postopek izdajanja dovoljenj se začne, ko 
predstavniki projekta v pisni obliki 
obvestijo pristojne organe zadevnih držav 
članic o projektu in jim predložijo ustrezno 
podrobno predstavitev zasnove projekta.
Pristojni organ najpozneje dva tedna po 
prejemu obvestila to obvestilo v pisni 
obliki sprejme ali vlagatelju posreduje vse 
potrebne dodatne informacije, ki 
podrobno pojasnjujejo naravo, vir in 
lastnosti zahtevanih podatkov. Datum, ko 
pristojni organ podpiše, da je prejel 
obvestilo, se šteje za datum začetka 
postopka izdajanja dovoljenj. Kadar 
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držav članic, se za datum začetka postopka 
izdajanja dovoljenj šteje datum, ko zadnji 
zadevni pristojni organ podpiše, da je 
prejel obvestilo;

projekt zadeva dve ali več držav članic, se 
za datum začetka postopka izdajanja 
dovoljenj šteje datum, ko zadnji zadevni 
pristojni organ podpiše, da je prejel 
obvestilo;

Or. en

Predlog spremembe 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Postopek izdajanja dovoljenj se začne, ko 
predstavniki projekta v pisni obliki 
obvestijo pristojne organe zadevnih držav 
članic o projektu in jim predložijo ustrezno 
podrobno predstavitev zasnove projekta.
Pristojni organ najpozneje dva tedna po 
prejemu obvestila to obvestilo v pisni 
obliki sprejme ali zavrne, če meni, da 
projekt še ni dovolj razvit. V primeru 
zavrnitve pristojni organ utemelji svojo 
odločitev. Datum, ko pristojni organ 
podpiše, da je prejel obvestilo, se šteje za 
datum začetka postopka izdajanja 
dovoljenj. Kadar projekt zadeva dve ali več 
držav članic, se za datum začetka postopka 
izdajanja dovoljenj šteje datum, ko zadnji 
zadevni pristojni organ podpiše, da je 
prejel obvestilo;

Postopek izdajanja dovoljenj se začne, ko 
predstavniki projekta v pisni obliki 
obvestijo pristojne organe zadevnih držav 
članic o projektu in jim predložijo ustrezno 
podrobno predstavitev zasnove projekta.
Pristojni organ najpozneje dva tedna po 
prejemu obvestila to obvestilo v pisni 
obliki sprejme ali vlagatelju posreduje vse 
potrebne dodatne informacije, ki 
podrobno pojasnjujejo naravo, vir in 
lastnosti zahtevanih podatkov. Datum, ko 
pristojni organ podpiše, da je prejel 
obvestilo, se šteje za datum začetka 
postopka izdajanja dovoljenj. Kadar 
projekt zadeva dve ali več držav članic, se 
za datum začetka postopka izdajanja 
dovoljenj šteje datum, ko zadnji zadevni 
pristojni organ podpiše, da je prejel 
obvestilo;

Or. en

Predlog spremembe 485
Jolanta Emilia Hibner

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) zakonski postopek izdajanja dovoljenj 
zajema obdobje od prejema vloge do 
sprejema celovite odločitve s strani 
pristojnega organa in traja največ eno leto.
Države članice lahko določijo krajše roke, 
če menijo, da je to ustrezno.

(b) zakonski postopek izdajanja dovoljenj 
zajema obdobje od prejema vloge do 
sprejema celovite odločitve s strani 
pristojnega organa in traja največ eno leto; 
pristojni organ lahko ta rok v upravičenih 
primerih podaljša na obdobje, ki ni daljše 
od 2 let. Države članice lahko določijo 
krajše roke, če menijo, da je to ustrezno.

Or. en

Predlog spremembe 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) zakonski postopek izdajanja dovoljenj 
zajema obdobje od prejema vloge do 
sprejema celovite odločitve s strani 
pristojnega organa in traja največ eno leto.
Države članice lahko določijo krajše roke, 
če menijo, da je to ustrezno.

(b) zakonski postopek izdajanja dovoljenj 
zajema obdobje od prejema vloge do 
sprejema celovite odločitve s strani 
pristojnega organa in traja največ eno leto; 
pristojni organ lahko ta rok v upravičenih 
primerih podaljša na obdobje, ki ni daljše 
od 2 let. Države članice lahko določijo 
krajše roke, če menijo, da je to ustrezno.

Or. en

Predlog spremembe 487
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) zakonski postopek izdajanja dovoljenj 
zajema obdobje od prejema vloge do 
sprejema celovite odločitve s strani 

(b) zakonski postopek izdajanja dovoljenj 
zajema obdobje od prejema vloge do 
sprejema celovite odločitve s strani 
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pristojnega organa in traja največ eno leto.
Države članice lahko določijo krajše roke, 
če menijo, da je to ustrezno.

pristojnega organa in traja največ šest 
mesecev. Države članice lahko določijo 
krajše roke, če menijo, da je to ustrezno.

Or. es

Obrazložitev

To bi moralo biti mogoče, saj bodo postopki obveščanja javnosti in raziskave že zaključeni.

Predlog spremembe 488
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) zakonski postopek izdajanja dovoljenj 
zajema obdobje od prejema vloge do 
sprejema celovite odločitve s strani 
pristojnega organa in traja največ eno leto.
Države članice lahko določijo krajše roke, 
če menijo, da je to ustrezno.

(b) zakonski postopek izdajanja dovoljenj 
zajema obdobje od prejema vloge do 
sprejema celovite odločitve s strani 
pristojnega organa in traja največ tri leta. 
Države članice lahko določijo krajše roke, 
če menijo, da je to ustrezno.

Or. en

Predlog spremembe 489
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pristojni organ najpozneje en mesec po 
začetku postopka izdajanja dovoljenj iz 
odstavka 1(a) v tesnem sodelovanju z 
drugimi zadevnimi organi opredeli, kaj 
mora obsegati gradivo in kako podrobne 
morajo biti informacije, ki jih kot del vloge 
predloži predstavnik projekta v vlogi za 
pridobitev celostne odločitve. Podlaga za 
to opredelitev je seznam iz točke 1(e) 
Priloge VI. Za ta namen se organizira vsaj 
en sestanek med pristojnim organom in 

2. Predstavniki projekta v pisni obliki 
obvestijo pristojne organe zadevnih držav 
članic o načrtovanem projektu in jim 
predložijo ustrezno podrobno predstavitev 
zasnove projekta. Pristojni organ 
najpozneje en mesec po prejemu obvestila
v tesnem sodelovanju z drugimi zadevnimi 
organi opredeli, kaj mora obsegati gradivo 
in kako podrobne morajo biti informacije, 
ki jih kot del vloge predloži predstavnik 
projekta v vlogi za pridobitev celostne 
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predstavnikom projekta ter, če se zdi 
pristojnemu organu smiselno, drugimi 
organi in zadevnimi zainteresiranimi strani.
Najpozneje en mesec po sestanku se 
podrobna predloga vloge, v kateri se 
upoštevajo rezultati tega sestanka, predloži 
predstavniku projekta in da na voljo 
javnosti.

odločitve. Podlaga za to opredelitev je 
seznam iz točke 1(e) Priloge VI. Za ta 
namen se organizira vsaj en sestanek med 
pristojnim organom in predstavnikom 
projekta ter, če se zdi pristojnemu organu 
smiselno, drugimi organi in zadevnimi 
zainteresiranimi strani. Najpozneje en 
mesec po sestanku se podrobna predloga 
vloge, v kateri se upoštevajo rezultati tega 
sestanka, predloži predstavniku projekta.

Or. en

Predlog spremembe 490
Jolanta Emilia Hibner

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pristojni organ najpozneje en mesec po 
začetku postopka izdajanja dovoljenj iz 
odstavka 1(a) v tesnem sodelovanju z 
drugimi zadevnimi organi opredeli, kaj 
mora obsegati gradivo in kako podrobne 
morajo biti informacije, ki jih kot del vloge 
predloži predstavnik projekta v vlogi za 
pridobitev celostne odločitve. Podlaga za 
to opredelitev je seznam iz točke 1(e) 
Priloge VI. Za ta namen se organizira vsaj 
en sestanek med pristojnim organom in 
predstavnikom projekta ter, če se zdi 
pristojnemu organu smiselno, drugimi 
organi in zadevnimi zainteresiranimi strani.
Najpozneje en mesec po sestanku se 
podrobna predloga vloge, v kateri se 
upoštevajo rezultati tega sestanka, predloži 
predstavniku projekta in da na voljo 
javnosti.

2. Pristojni organ najpozneje en mesec po 
začetku postopka izdajanja dovoljenj iz 
odstavka 1(a) v tesnem sodelovanju z 
drugimi zadevnimi organi opredeli, kaj 
mora obsegati gradivo in kako podrobne 
morajo biti informacije, ki jih kot del vloge 
predloži predstavnik projekta v vlogi za 
pridobitev celostne odločitve. Podlaga za 
to opredelitev je seznam iz točke 1(e) 
Priloge VI. Za ta namen se organizira vsaj 
en sestanek med pristojnim organom in 
predstavnikom projekta ter, če se zdi 
pristojnemu organu smiselno, drugimi 
organi in zadevnimi zainteresiranimi strani.
Najpozneje en mesec po sestanku se 
podrobna predloga vloge, v kateri se 
upoštevajo rezultati tega sestanka, predloži 
predstavniku projekta.

Or. en
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Predlog spremembe 491
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pristojni organ najpozneje en mesec po 
začetku postopka izdajanja dovoljenj iz 
odstavka 1(a) v tesnem sodelovanju z 
drugimi zadevnimi organi opredeli, kaj 
mora obsegati gradivo in kako podrobne 
morajo biti informacije, ki jih kot del vloge 
predloži predstavnik projekta v vlogi za 
pridobitev celostne odločitve. Podlaga za 
to opredelitev je seznam iz točke 1(e) 
Priloge VI. Za ta namen se organizira vsaj 
en sestanek med pristojnim organom in 
predstavnikom projekta ter, če se zdi 
pristojnemu organu smiselno, drugimi 
organi in zadevnimi zainteresiranimi strani.
Najpozneje en mesec po sestanku se 
podrobna predloga vloge, v kateri se 
upoštevajo rezultati tega sestanka, predloži 
predstavniku projekta in da na voljo 
javnosti.

2. Pristojni organ najpozneje en mesec po 
začetku postopka izdajanja dovoljenj iz 
odstavka 1(a) v tesnem sodelovanju z 
drugimi zadevnimi organi opredeli, kaj 
mora obsegati gradivo in kako podrobne 
morajo biti informacije, ki jih kot del vloge 
predloži predstavnik projekta v vlogi za 
pridobitev celostne odločitve. Podlaga za 
to opredelitev je seznam iz točke 1(e) 
Priloge VI. Za ta namen se organizira vsaj 
en sestanek med pristojnim organom in 
predstavnikom projekta ter, če se zdi 
pristojnemu organu smiselno, drugimi 
organi in zadevnimi zainteresiranimi strani.
Najpozneje en mesec po sestanku se 
podrobna predloga vloge, v kateri se 
upoštevajo rezultati tega sestanka, predloži 
predstavniku projekta.

Or. en

Obrazložitev

Podrobne informacije o vlogi in rezultatih sestanka lahko v tej zgodnji fazi projekta ogrozijo 
izvedbo slednjega (npr. s sproženjem ugibanj o služnostih in zemljiščih). 

Predlog spremembe 492
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta podroben časovni razpored upošteva 
določbe člena 11 (2), zasnovo sodelovanja 
javnosti v skladu s členom 10(3) in 
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najboljši možni postopek odobritve za 
projekt te vrste.

Or. en

Predlog spremembe 493
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V primeru projektov, ki segajo čez meje 
dveh ali več držav članic, se pristojni 
organi zadevnih držav članic časovno 
uskladijo in izdelajo skupni časovni 
razpored.

Ta podroben časovni razpored upošteva 
določbe člena 11 (2), zasnovo sodelovanja 
javnosti v skladu s členom 10(3) in 
najboljši možni postopek odobritve glede 
na značilnosti projekta.
V primeru projektov, ki segajo čez meje 
dveh ali več držav članic, se pristojni 
organi zadevnih držav članic časovno 
uskladijo in izdelajo skupni časovni 
razpored.

Or. en

Predlog spremembe 494
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Predstavnik projekta zagotovi popolnost 
in zadostno kakovost vloge ter med 
postopkom pred oddajo vloge čim prej 
zaprosi za mnenje pristojnega organa. Za 
namene upoštevanja rokov in skladnosti s 
podrobnim časovnim razporedom iz 
odstavka 3 predstavnik projekta sodeluje s 
pristojnim organom.

4. Predstavnik projekta zagotovi popolnost 
in ustrezno kakovost vloge ter čim prej 
zaprosi za mnenje pristojnega organa. Za 
namene upoštevanja rokov in skladnosti s 
podrobnim časovnim razporedom iz 
odstavka 3 predstavnik projekta sodeluje s 
pristojnim organom.
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Or. en

Predlog spremembe 495
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Predstavnik projekta zagotovi popolnost 
in zadostno kakovost vloge ter med 
postopkom pred oddajo vloge čim prej 
zaprosi za mnenje pristojnega organa. Za 
namene upoštevanja rokov in skladnosti s 
podrobnim časovnim razporedom iz 
odstavka 3 predstavnik projekta sodeluje s 
pristojnim organom.

4. Predstavnik projekta zagotovi popolnost 
in ustrezno kakovost vloge ter med 
postopkom pred oddajo vloge čim prej 
zaprosi za mnenje pristojnega organa. Za 
namene upoštevanja rokov in skladnosti s 
podrobnim časovnim razporedom iz 
odstavka 3 predstavnik projekta v polni 
meri sodeluje s pristojnim organom.

Or. en

Predlog spremembe 496
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5a. Pristojni organi na sestankih skupine 
poročajo o napredovanju postopkov 
izdajanja dovoljenj za projekte skupnega 
interesa.

Or. en

Predlog spremembe 497
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 6



PE487.999v01-00 14/93 AM\900618SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Če rok za prejetje celovite odločitve 
poteče, pristojni organ predstavi pristojni 
skupini ukrepe, ki so bili že sprejeti ali 
bodo sprejeti, da bi se čim hitreje končal 
postopek izdajanja dovoljenj. Skupina 
lahko pristojni organ zaprosi, da redno 
poroča o napredku na tem področju.

6. Če rok za sprejetje celovite odločitve 
poteče, pristojni organ predstavi pristojni 
skupini dodatne ukrepe, ki so bili že 
sprejeti ali bodo sprejeti, da bi se čim 
hitreje končal postopek izdajanja dovoljenj. 
Skupina lahko pristojni organ zaprosi, da 
redno poroča o napredku na tem področju.

Or. en

Predlog spremembe 498
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 11a
Načrtovanje razvoja omrežja in projekti 

skupnega interesa
(1) Države članice, upravljavci 
distribucijskega sistema in ENTSO za 
električno energijo pri pripravi 
nacionalnih in regionalnih razvojnih 
načrtov prenosnih omrežij, na katere bi 
lahko znatno vplivali projekti skupnega 
interesa, in pri pripravi razvojnih načrtov 
prenosnih omrežij za omrežje EU 
zagotovijo, da so izpolnjena naslednja 
minimalna merila: 
– kot osnova za razvojnih načrte omrežja 
se izdelajo vsaj trije različni verjetni 
scenariji za prihodnji razvoj ponudbe in 
povpraševanja, ki jih odobri regulativni 
organ;
– scenariji zlasti upoštevajo cilje držav 
članic glede povečanja deleža energije iz 
obnovljivih virov, zmanjšanja emisije 
toplogrednih plinov in povečanja 
energetske učinkovitosti; 
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– scenariji in podatki, na katerih 
temeljijo, se v skladu z odstavkom 2 ob 
predložitvi regulativnemu organu 
objavijo;
– preden regulativni organ poda svojo 
odobritev, izvede vsaj eno javno 
posvetovanje. 
(2) Razen če zasebni interesi za varstvo 
osebnih in poslovnih podatkov izjemoma 
ne prevladajo nad interesom za objavo 
osnov projekta nadgradnje omrežja, se vsi 
podatki upravljavcev prenosnih sistemov, 
ki so potrebni za neodvisno preučitev 
potrebe po projektu nadgradnje, dajo na 
razpolago javnosti. Enaka zahteva velja za 
ENTSO za električno energijo, kar zadeva 
osnove desetletnega razvojnega načrta 
omrežja v skladu s členom 8 Uredbe (ES) 
714/2009.

Or. de

Predlog spremembe 499
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin predložita najpozneje en 
mesec po začetku veljavnosti te uredbe 
Agenciji ter Komisiji svoji zadevni 
metodologiji, ki zadevata tudi oblikovanje 
omrežja in trga, za usklajeno analizo 
stroškov in koristi energetskega sistema na 
ravni Unije, in sicer za projekte skupnega 
interesa, ki spadajo v kategorije iz 
točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II.
Metodologija je pripravljena v skladu z 
načeli iz Priloge V.

1. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin predložita najpozneje tri 
mesece po začetku veljavnosti te uredbe 
Agenciji ter Komisiji svoji zadevni 
metodologiji, ki zadevata tudi oblikovanje 
omrežja in trga, za usklajeno dolgoročno
analizo stroškov in koristi v okviru 
energetskega sistema na ravni Unije, ki 
upošteva širše socialno-ekonomske in 
okoljske koristi energetske infrastrukture,
za projekte skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk 1(a) do (d) in 2 Priloge 
II. Metodologija je pripravljena na 
pregleden način in po uradnem 
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posvetovanju z organizacijami, ki 
zastopajo zadevne zainteresirane strani.
Priprava metodologije je v skladu z načeli 
iz priloge V, njeni osnovni scenariji pa so 
usklajeni s cilji Direktive 2009/28/ES, 
drugo zadevno zakonodajo Unije in 
dolgoročnimi cilji politike iz načrtov do 
leta 2050. Osnutek metodologije se javno 
objavi in obravnava na javnem 
posvetovanju v skladu s standardnimi 
postopki Unije.

Or. en

Obrazložitev

This methodology should properly capture wider socio-economic as well as environmental 
benefits of energy infrastructure to ensure a trans-european evaluation, rather than the 
current approach by National Regulators, which is limited to look at national impacts. Since 
this methodology will be a cornerstone in the evaluation of which projects should be listed as 
of common European interest it should be underlined that the applied scenarios should fully 
respect EU legislation and long term policy objectives. Public consultation on the draft 
methodology for cost-benefit analysis is necessary, not just final publication of the 
methodology.

Predlog spremembe 500
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin predložita najpozneje en 
mesec po začetku veljavnosti te uredbe 
Agenciji ter Komisiji svoji zadevni 
metodologiji, ki zadevata tudi oblikovanje 
omrežja in trga, za usklajeno analizo 
stroškov in koristi energetskega sistema na 
ravni Unije, in sicer za projekte skupnega 
interesa, ki spadajo v kategorije iz 
točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II. 
Metodologija je pripravljena v skladu z 
načeli iz Priloge V.

1. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin predložita najpozneje 
dvanajst mesecev po začetku veljavnosti te 
uredbe, po uradnem posvetovanju z 
organizacijami, ki zastopajo vse zadevne 
zainteresirane strani, Agenciji ter Komisiji 
svoji zadevni metodologiji za usklajeno 
analizo stroškov in koristi v okviru 
energetskega sistema na ravni Unije, ki jih 
obe ENTSO uporabljata v okviru svojih 
desetletnih razvojnih načrtov omrežja 
Unije in za analize posameznih projektov, 
ki jih predstavniki projektov uporabijo za 
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svoje projekte skupnega interesa, ki 
spadajo v kategorije iz točk 1(a), (b) in (d) 
in 2 Priloge II. Metodologija je 
pripravljena v skladu z načeli iz Priloge V 
in je skladna s pravili in kazalniki iz 
Priloge IV.

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da shranjevanje električne energije za namene te uredbe ni regulirana dejavnost, 
se metodologija za usklajeno analizo stroškov in koristi ne bi smela uporabljati za kategorijo 
iz točke 1(c) Priloge II.

Predlog spremembe 501
Jolanta Emilia Hibner

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin predložita najpozneje en 
mesec po začetku veljavnosti te uredbe 
Agenciji ter Komisiji svoji zadevni 
metodologiji, ki zadevata tudi oblikovanje 
omrežja in trga, za usklajeno analizo 
stroškov in koristi energetskega sistema na 
ravni Unije, in sicer za projekte skupnega 
interesa, ki spadajo v kategorije iz 
točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II.
Metodologija je pripravljena v skladu z 
načeli iz Priloge V.

1. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin predložita najpozneje 
dvanajst mesecev po začetku veljavnosti te 
uredbe, po uradnem posvetovanju z 
organizacijami, ki zastopajo vse zadevne 
zainteresirane strani, Agenciji ter Komisiji 
svoji zadevni metodologiji za usklajeno 
analizo stroškov in koristi v okviru 
energetskega sistema na ravni Unije, ki jih 
obe ENTSO uporabljata v okviru svojih 
desetletnih razvojnih načrtov omrežja 
Unije in za analize posameznih projektov, 
ki jih predstavniki projektov uporabijo za 
svoje projekte skupnega interesa, ki 
spadajo v kategorije iz točk 1(a) do (d) in 2 
Priloge II. Metodologija je pripravljena v 
skladu z načeli iz Priloge V in je skladna s 
pravili in kazalniki iz Priloge IV.

Or. en
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Predlog spremembe 502
Amalia Sartori, Mario Mauro

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin predložita najpozneje en 
mesec po začetku veljavnosti te uredbe 
Agenciji ter Komisiji svoji zadevni 
metodologiji, ki zadevata tudi oblikovanje 
omrežja in trga, za usklajeno analizo 
stroškov in koristi energetskega sistema na 
ravni Unije, in sicer za projekte skupnega 
interesa, ki spadajo v kategorije iz 
točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II.
Metodologija je pripravljena v skladu z 
načeli iz Priloge V.

1. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin predložita najpozneje 
dvanajst mesecev po začetku veljavnosti te 
uredbe Agenciji ter Komisiji svoji zadevni 
metodologiji, ki zadevata tudi oblikovanje 
omrežja in trga, za usklajeno analizo 
stroškov in koristi v okviru energetskega 
sistema na ravni Unije za projekte 
skupnega interesa, ki spadajo v kategorije 
iz točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II. 
Metodologija je pripravljena v skladu z 
načeli iz Priloge V.

Or. en

Obrazložitev

En mesec časa ni dovolj, da ENTSO-E pripravi metodologijo, saj so nekatera merila iz 
Priloge V dodatna k merilom, ki se upoštevajo v desetletnem načrtu za razvoj omrežij 
ENTSO-E. Poleg tega je treba metodologijo pripraviti na jasni pravni podlagi. Za razvoj 
novih metodologij, posebej, če imajo tudi zunanje učinke, je potrebno najmanj leto dni časa. 

Predlog spremembe 503
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin predložita najpozneje en 
mesec po začetku veljavnosti te uredbe 
Agenciji ter Komisiji svoji zadevni 
metodologiji, ki zadevata tudi oblikovanje 
omrežja in trga, za usklajeno analizo 
stroškov in koristi energetskega sistema na 
ravni Unije, in sicer za projekte skupnega 

1. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin predložita najpozneje en 
mesec po začetku veljavnosti te uredbe 
Agenciji ter Komisiji svoji zadevni 
metodologiji, ki zadevata tudi oblikovanje 
omrežja in trga, za usklajeno analizo 
stroškov in koristi v okviru energetskega 
sistema na ravni Unije za projekte 
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interesa, ki spadajo v kategorije iz 
točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II.
Metodologija je pripravljena v skladu z 
načeli iz Priloge V.

skupnega interesa, ki spadajo v kategorije 
iz točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II. 
Metodologija se pripravi v skladu z načeli 
in merili iz člena 4(2), Priloge IV in 
Priloge V.  ENTSO za električno energijo 
in ENTSO za plin se v začetni fazi razvoja 
metodologije posvetujeta z ustreznimi 
zainteresiranimi stranmi, vključno z 
uporabniki infrastrukture, 
organizacijami, ki predstavljajo 
upravljavce infrastrukture, in razvijalci 
projektov, ki niso upravljavci prenosnih 
sistemov.

Or. en

Obrazložitev

To pa zato, da se omogoči tudi posvetovanje z organizacijo, ki zastopa vse upravljavce 
plinske infrastrukture. 

Predlog spremembe 504
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin predložita najpozneje en 
mesec po začetku veljavnosti te uredbe 
Agenciji ter Komisiji svoji zadevni 
metodologiji, ki zadevata tudi oblikovanje 
omrežja in trga, za usklajeno analizo 
stroškov in koristi energetskega sistema na 
ravni Unije, in sicer za projekte skupnega 
interesa, ki spadajo v kategorije iz 
točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II.
Metodologija je pripravljena v skladu z 
načeli iz Priloge V.

1. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin predložita najpozneje štiri 
mesece po začetku veljavnosti te uredbe 
Agenciji ter Komisiji svoji zadevni 
metodologiji, ki zadevata tudi oblikovanje 
omrežja in trga, za usklajeno analizo 
stroškov in koristi v okviru energetskega 
sistema na ravni Unije za projekte 
skupnega interesa, ki spadajo v kategorije 
iz točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II. 
Metodologija je pripravljena v skladu z 
načeli iz Priloge V in zlasti v posvetovanju 
s skupino uporabnikov v skladu s Prilogo 
V.

Or. en
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Obrazložitev

Zaradi sodelovanja in potrebe po vključenosti zainteresiranih strani je 4-mesečni rok bolj 
realen. Zainteresirane strani bi morale sodelovati tudi v zgodnji fazi razvoja metodologije za 
analizo stroškov in koristi, posvetovanje z njimi pa bi moralo potekati prek skupine 
uporabnikov, v katerih bi bila zastopana vsa zadevna združenja zainteresiranih strani. 
Skupina uporabnikov se sestane vsaj dvakrat, preden ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin metodologijo predložita Agenciji in Komisiji (glejte predlog spremembe v novi 
točki 13 Priloge V).

Predlog spremembe 505
Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin predložita najpozneje en 
mesec po začetku veljavnosti te uredbe 
Agenciji ter Komisiji svoji zadevni 
metodologiji, ki zadevata tudi oblikovanje 
omrežja in trga, za usklajeno analizo 
stroškov in koristi energetskega sistema na 
ravni Unije, in sicer za projekte skupnega 
interesa, ki spadajo v kategorije iz 
točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II.
Metodologija je pripravljena v skladu z 
načeli iz Priloge V.

1. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin predložita najpozneje en 
mesec po začetku veljavnosti te uredbe 
Agenciji ter Komisiji svoji zadevni 
metodologiji ter standardne stroške za 
različne kategorije projektov, kar zadeva
tudi oblikovanje omrežja in trga, za 
usklajeno analizo stroškov in koristi v 
okviru energetskega sistema na ravni Unije
za projekte skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk 1(a) do (d) in 2 
Priloge II, razen za projekte shranjevanja 
električne energije v obliki črpalno-
akumulacijske elektrarne. Metodologija je 
pripravljena v skladu z načeli iz Priloge V.

Or. en

Predlog spremembe 506
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. ENTSO za električno energijo in
ENTSO za plin predložita najpozneje en 
mesec po začetku veljavnosti te uredbe 
Agenciji ter Komisiji svoji zadevni 
metodologiji, ki zadevata tudi oblikovanje 
omrežja in trga, za usklajeno analizo 
stroškov in koristi energetskega sistema na 
ravni Unije, in sicer za projekte skupnega 
interesa, ki spadajo v kategorije iz 
točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II.
Metodologija je pripravljena v skladu z 
načeli iz Priloge V.

1. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin predložita najpozneje en 
mesec po začetku veljavnosti te uredbe 
Agenciji ter Komisiji svoji zadevni 
metodologiji, ki zadevata tudi oblikovanje 
omrežja in trga, za usklajeno analizo 
stroškov in koristi v okviru energetskega 
sistema na ravni Unije za projekte 
skupnega interesa, ki spadajo v kategorije 
iz točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II. 
Metodologija je pripravljena v skladu z 
načeli iz Priloge V. Osnutek metodologije 
se javno objavi in obravnava na 
posvetovanja v skladu s standardnimi 
postopki Unije.

Or. en

Obrazložitev

Ni potrebna samo končna objava metodologije, ampak tudi javno posvetovanje o osnutku 
metodologije za analizo stroškov in koristi.

Predlog spremembe 507
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin predložita najpozneje en 
mesec po začetku veljavnosti te uredbe
Agenciji ter Komisiji svoji zadevni 
metodologiji, ki zadevata tudi oblikovanje 
omrežja in trga, za usklajeno analizo 
stroškov in koristi energetskega sistema na 
ravni Unije, in sicer za projekte skupnega 
interesa, ki spadajo v kategorije iz 
točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II.
Metodologija je pripravljena v skladu z 
načeli iz Priloge V.

1. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin predložita najpozneje en 
mesec po začetku veljavnosti te uredbe 
Agenciji ter Komisiji svoji zadevni 
metodologiji, ki zadevata tudi oblikovanje 
omrežja in trga, za usklajeno analizo 
stroškov in koristi v okviru energetskega 
sistema na ravni Unije za projekte 
skupnega interesa, ki spadajo v kategorije 
iz točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II. 
Metodologija je pripravljena v skladu z 
načeli iz Priloge V in zlasti v posvetovanju 
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z ustreznimi zainteresiranimi stranmi, 
vključno z drugimi upravljavci 
infrastrukture in ustreznimi 
organizacijami, ki jih zastopajo.

Or. en

Predlog spremembe 508
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin predložita najpozneje en 
mesec po začetku veljavnosti te uredbe 
Agenciji ter Komisiji svoji zadevni 
metodologiji, ki zadevata tudi oblikovanje 
omrežja in trga, za usklajeno analizo 
stroškov in koristi energetskega sistema na 
ravni Unije, in sicer za projekte skupnega 
interesa, ki spadajo v kategorije iz 
točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II.
Metodologija je pripravljena v skladu z 
načeli iz Priloge V.

1. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin predložita najpozneje en 
mesec po začetku veljavnosti te uredbe 
Agenciji ter Komisiji svoji zadevni 
metodologiji, ki zadevata tudi oblikovanje 
omrežja in trga, za usklajeno analizo 
stroškov in koristi v okviru energetskega 
sistema na ravni Unije, ki upošteva širše 
socialno-ekonomske in okoljske koristi 
energetske infrastrukture, za projekte 
skupnega interesa, ki spadajo v kategorije 
iz točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II. 
Metodologija je pripravljena v skladu z 
načeli iz Priloge V.

Or. en

Predlog spremembe 509
Fiona Hall

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin predložita najpozneje en 
mesec po začetku veljavnosti te uredbe 
Agenciji ter Komisiji svoji zadevni 

1. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin predložita najpozneje en 
mesec po začetku veljavnosti te uredbe 
Agenciji ter Komisiji svoji zadevni 
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metodologiji, ki zadevata tudi oblikovanje 
omrežja in trga, za usklajeno analizo 
stroškov in koristi energetskega sistema na 
ravni Unije, in sicer za projekte skupnega 
interesa, ki spadajo v kategorije iz 
točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II.
Metodologija je pripravljena v skladu z 
načeli iz Priloge V.

metodologiji, ki zadevata tudi oblikovanje 
omrežja in trga, za usklajeno analizo 
stroškov in koristi v okviru energetskega 
sistema na ravni Unije, ki upošteva širše 
socialno-ekonomske in okoljske koristi 
energetske infrastrukture, za projekte 
skupnega interesa, ki spadajo v kategorije 
iz točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II. 
Metodologija je pripravljena v skladu z 
načeli iz Priloge V.

Or. en

Obrazložitev

Ta analiza stroškov in koristi bi morala vključevati širše ekonomske, socialne in okoljske 
koristi energetske infrastrukture, kot so preprečene emisije ogljikovega dioksida in hitrejše 
vključevanje obnovljivih virov energije v omrežje. 

Predlog spremembe 510
Gaston Franco

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin predložita najpozneje en 
mesec po začetku veljavnosti te uredbe 
Agenciji ter Komisiji svoji zadevni 
metodologiji, ki zadevata tudi oblikovanje 
omrežja in trga, za usklajeno analizo 
stroškov in koristi energetskega sistema na 
ravni Unije, in sicer za projekte skupnega 
interesa, ki spadajo v kategorije iz 
točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II.
Metodologija je pripravljena v skladu z 
načeli iz Priloge V.

1. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin predložita najpozneje 
dvanajst mesecev po začetku veljavnosti te 
uredbe Agenciji ter Komisiji svoji zadevni 
metodologiji, ki zadevata tudi oblikovanje 
omrežja in trga, za usklajeno analizo 
stroškov in koristi v okviru energetskega 
sistema na ravni Unije za projekte 
skupnega interesa, ki spadajo v kategorije 
iz točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II. 
Metodologija je pripravljena v skladu z 
načeli iz Priloge V.

Or. fr

Obrazložitev

Ta rok je prekratek za izvedbo ustreznega posvetovanja. Zato ga je treba podaljšati.
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Predlog spremembe 511
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Agencija najpozneje tri mesece po 
prejemu metodologij in po uradnem 
posvetovanju z organizacijami, ki 
predstavljajo vse zadevne zainteresirane 
strani, predloži Komisiji mnenje o 
metodologijah.

2. Agencija najpozneje tri mesece po 
prejemu metodologij in po uradnem 
posvetovanju z vsemi zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi predloži Komisiji 
mnenje o metodologijah.

Or. en

Obrazložitev

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) bi v predlogu Komisije morala 
imeti strateško vlogo posrednika (med obema ENTSO in Komisijo) pri končni opredelitvi 
metodologije za analizo stroškov in koristi. Agencija ACER bi morala na pregleden način 
združiti zainteresirane strani, preden se bo metodologija analize stroškov in koristi 
uporabljala kot referenčno orodje za prihodnje projekte. Zelo pomembno je, da na tej stopnji 
pride vsaj do posvetovanja z Evropskim razvojnim skladom in da se pridobi povratna 
informacija o metodologiji.

Predlog spremembe 512
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Agencija najpozneje tri mesece po 
prejemu metodologij in po uradnem 
posvetovanju z organizacijami, ki 
predstavljajo vse zadevne zainteresirane 
strani, predloži Komisiji mnenje o 
metodologijah.

2. Agencija najpozneje tri mesece po 
prejemu metodologij in po uradnem 
posvetovanju z vsemi zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi predloži Komisiji 
mnenje o metodologijah.

Or. en
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Obrazložitev

Zanesljiv, neodvisen in pregleden pregled metodologije za analizo stroškov in koristi s strani 
vseh zadevnih akterjev je predpogoj za zasnovo metodologije, ki bo služila svojemu namenu.  
Možnost komentiranja takšne metodologije morajo imeti vse zainteresirane strani, ne samo 
zadevne organizacije, ki jih zastopajo, kot je običajna praksa javnih posvetovanj, ki že 
potekajo pod okriljem Komisije, Agencije in obeh ENTSO. 

Predlog spremembe 513
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Agencija najpozneje tri mesece po 
prejemu metodologij in po uradnem 
posvetovanju z organizacijami, ki 
predstavljajo vse zadevne zainteresirane 
strani, predloži Komisiji mnenje o 
metodologijah.

2. Agencija najpozneje tri mesece po 
prejemu metodologij in po uradnem 
posvetovanju z vsemi zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi predloži Komisiji 
mnenje o metodologijah.

Or. en

Predlog spremembe 514
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Komisija v treh mesecih po prejemu 
mnenja Agencije predloži mnenje o 
metodologijah.

3. Komisija v treh mesecih po prejemu 
mnenja Agencije predloži mnenje o 
metodologijah, ki ga skupaj z 
metodologijama posreduje v odobritev 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. ro



PE487.999v01-00 26/93 AM\900618SL.doc

SL

Predlog spremembe 515
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin najpozneje tri mesece po 
prejemu mnenja Komisije ustrezno 
prilagodita svoji metodologiji in ju 
predložita Komisiji v odobritev.

4. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin najpozneje tri mesece po 
odobritvi s strani Evropskega parlamenta 
in Sveta ustrezno prilagodita svoji 
metodologiji in ju predložita Komisiji v 
odobritev.

Or. ro

Predlog spremembe 516
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin najpozneje dva tedna po 
odobritvi Komisije objavita metodologiji 
na svojih spletnih straneh. Komisiji in 
Agenciji na njuno zahtevo ter v skladu z 
nacionalnimi zakonodajami in zadevnimi 
sporazumi o zaupnosti predložita ustrezne 
sklope vhodnih podatkov iz točke 1 
Priloge V ter podatke o drugih ustreznih 
omrežjih, pretoku obremenitve in tržne 
podatke v dovolj natančni obliki. Podatki 
veljajo od datuma zahtevka. Komisija in 
Agencija zagotovita, da prejete podatke 
sami ali stran, ki bo zanju na podlagi teh 
podatkov opravila analitično delo, 
obravnavata zaupno.

5. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin najpozneje dva tedna po 
odobritvi Komisije objavita ustrezni 
metodologiji na svojih spletnih straneh. 
Komisiji in Agenciji na njuno zahtevo 
predložita ustrezne sklope vhodnih 
podatkov iz točke 1 Priloge V. Podatki 
veljajo na datum zahtevka. Komisija in 
Agencija zagotovita, da prejete podatke 
sami ali stran, ki bo zanju na podlagi teh 
podatkov opravila analitično delo, 
obravnavata zaupno.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog za zagotovitev skladnosti s predlogom spremembe člena 12(1).

Predlog spremembe 517
Jolanta Emilia Hibner

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin najpozneje dva tedna po 
odobritvi Komisije objavita metodologiji 
na svojih spletnih straneh. Komisiji in 
Agenciji na njuno zahtevo ter v skladu z 
nacionalnimi zakonodajami in zadevnimi 
sporazumi o zaupnosti predložita ustrezne 
sklope vhodnih podatkov iz točke 1 
Priloge V ter podatke o drugih ustreznih 
omrežjih, pretoku obremenitve in tržne 
podatke v dovolj natančni obliki. Podatki 
veljajo od datuma zahtevka. Komisija in 
Agencija zagotovita, da prejete podatke 
sami ali stran, ki bo zanju na podlagi teh 
podatkov opravila analitično delo, 
obravnavata zaupno.

5. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin najpozneje dva tedna po 
odobritvi Komisije objavita ustrezni 
metodologiji na svojih spletnih straneh. 
Komisiji in Agenciji na njuno zahtevo 
predložita ustrezne sklope vhodnih 
podatkov iz točke 1 Priloge V. Podatki 
veljajo na datum zahtevka. Komisija in 
Agencija zagotovita, da prejete podatke 
sami ali stran, ki bo zanju na podlagi teh 
podatkov opravila analitično delo, 
obravnavata zaupno.

Or. en

Predlog spremembe 518
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin najpozneje dva tedna po 
odobritvi Komisije objavita metodologiji 
na svojih spletnih straneh. Komisiji in 
Agenciji na njuno zahtevo ter v skladu z 

5. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin najpozneje dva tedna po 
odobritvi Komisije objavita metodologiji 
na svojih spletnih straneh. Komisiji in 
Agenciji na njuno zahtevo ter v skladu z 
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nacionalnimi zakonodajami in zadevnimi 
sporazumi o zaupnosti predložita ustrezne 
sklope vhodnih podatkov iz točke 1 
Priloge V ter podatke o drugih ustreznih
omrežjih, pretoku obremenitve in tržne 
podatke v dovolj natančni obliki. Podatki 
veljajo od datuma zahtevka. Komisija in 
Agencija zagotovita, da prejete podatke 
sami ali stran, ki bo zanju na podlagi teh 
podatkov opravila analitično delo, 
obravnavata zaupno.

nacionalnimi zakonodajami in zadevnimi 
sporazumi o zaupnosti predložita ustrezne 
sklope vhodnih podatkov iz točke 1 
Priloge V ter druge ustrezne podatke o 
omrežjih, pretoku obremenitve in tržne 
podatke v dovolj natančni obliki. Komisija 
ali Agencija lahko za namene preverjanja 
zahteva, da ENTSO za električno energijo 
in ENTSO za plin pošljeta osnovni 
izračun sklopa podatkov. Podatki veljajo 
na datum zahtevka. Komisija in Agencija 
zagotovita, da prejete podatke sami ali 
stran, ki bo zanju na podlagi teh podatkov 
opravila analitično delo, obravnavata 
zaupno.

Or. en

Predlog spremembe 519
Jolanta Emilia Hibner

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Metodologiji se redno posodabljata in 
izboljšujeta s postopkom iz odstavkov 1 
do 5. Agencija lahko po uradnem 
posvetovanju z organizacijami, ki 
predstavljajo vse zadevne zainteresirane 
strani, in Komisijo zahteva takšne 
posodobitve in izboljšave na podlagi 
utemeljitve in časovnih okvirov.

6. Metodologiji se posodabljata in 
izboljšujeta po potrebi skladno z objavo 
desetletnih načrtov razvoja omrežja po 
postopku iz odstavkov 1 do 5.

Or. en

Predlog spremembe 520
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Metodologiji se uporabita pri analizi 
stroškov in koristi v okviru poznejših 
desetletnih razvojnih načrtov omrežja za 
električno energijo ali plin, ki jih oblikujeta 
ENTSO za električno energijo in ENTSO 
plin v skladu s členom 8 
Uredbe (ES) 714/2009 in 
Uredbe (ES) 715/2009.

7. Metodologiji se uporabita pri analizi 
stroškov in koristi v okviru postopka 
izbora projektov skupnega interesa v 
skladu s členom 3, v okviru čezmejne 
razporeditve pripadajočih stroškov 
projektov skupnega interesa v skladu s 
členom 13 in v okviru vseh poznejših 
desetletnih razvojnih načrtov omrežja za 
električno energijo ali plin, ki jih oblikujeta 
ENTSO za električno energijo in ENTSO 
za plin v skladu s členom 8 
Uredbe (ES) 714/2009 in 
Uredbe (ES) 715/2009.

Or. en

Predlog spremembe 521
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Metodologiji se uporabita pri analizi 
stroškov in koristi v okviru poznejših 
desetletnih razvojnih načrtov omrežja za 
električno energijo ali plin, ki jih oblikujeta 
ENTSO za električno energijo in ENTSO 
plin v skladu s členom 8 
Uredbe (ES) 714/2009 in 
Uredbe (ES) 715/2009.

7. Metodologiji se uporabita pri analizi 
stroškov in koristi v okviru vseh poznejših 
desetletnih razvojnih načrtov omrežja za 
električno energijo ali plin, ki jih oblikujeta 
ENTSO za električno energijo in ENTSO 
za plin v skladu s členom 8 
Uredbe (ES) 714/2009 in 
Uredbe (ES) 715/2009, glavne ugotovitve 
analize stroškov in koristi za ustrezne 
scenarije pa se vključijo v posvetovanje ter 
končno poročanje v zvezi z desetletnimi 
razvojnimi načrti omrežja.

Or. en

Predlog spremembe 522
Jolanta Emilia Hibner
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Metodologiji se uporabita pri analizi 
stroškov in koristi v okviru poznejših 
desetletnih razvojnih načrtov omrežja za 
električno energijo ali plin, ki jih oblikujeta 
ENTSO za električno energijo in ENTSO 
plin v skladu s členom 8 
Uredbe (ES) 714/2009 in 
Uredbe (ES) 715/2009.

7. Metodologiji se uporabita v okviru vseh
poznejših desetletnih razvojnih načrtov 
omrežja za električno energijo ali plin, ki 
jih oblikujeta ENTSO za električno 
energijo in ENTSO za plin v skladu s 
členom 8 Uredbe (ES) 714/2009 in 
Uredbe (ES) 715/2009, za analizo stroškov 
in koristi v okviru energetskega sistema 
na ravni Unije.

Or. en

Predlog spremembe 523
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin do 31. decembra 2016 
skupaj predložita Komisiji in Agenciji 
model omrežja za trg z električno energijo 
in plinom, ki vključuje prenos električne 
energije in plina ter njuno skladiščenje ter 
zajema prednostne koridorje in območja, 
določene v Prilogi I in glede na načela iz 
Priloge V. Ko Komisija potrdi ta model v 
skladu s postopkom iz odstavkov 2 do 4, se
modeli vključijo v metodologijo.

8. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin do 31. decembra 2016 
predložita Komisiji in Agenciji modela
omrežij in trgov z električno energijo 
oziroma plinom, ki vključujeta prenos 
električne energije oziroma plina ter njuno 
skladiščenje ter zajemata prednostne 
koridorje in območja, določene v Prilogi I 
glede na načela iz Priloge V. Ko Komisija 
potrdi ta modela v skladu s postopkom iz 
odstavkov 2 do 4, se modela vključita v 
ustrezni metodologiji.

Or. en

Obrazložitev

Sinergije skupnega modela trgov in omrežij za električno energijo in plin še zdaleč niso 
očitne.  Modela za električno energijo in plin je treba razviti ločeno.
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Predlog spremembe 524
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin do 31. decembra 2016 
skupaj predložita Komisiji in Agenciji
model omrežja za trg z električno energijo 
in plinom, ki vključuje prenos električne 
energije in plina ter njuno skladiščenje ter 
zajema prednostne koridorje in območja, 
določene v Prilogi I in glede na načela iz 
Priloge V. Ko Komisija potrdi ta model v 
skladu s postopkom iz odstavkov 2 do 4, se 
modeli vključijo v metodologijo.

8. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin do 31. decembra 2016 
skupaj predložita Agenciji, Komisiji, 
Evropskemu parlamentu in Svetu EU 
model omrežij in trgov z električno 
energijo in plinom, ki vključuje prenos 
električne energije in plina ter njuno 
skladiščenje ter zajema prednostne 
koridorje in območja, določene v Prilogi I 
glede na načela iz Priloge V. Ko Komisija, 
Evropski parlament in Svet EU potrdijo ta 
model v skladu s postopkom iz 
odstavkov 2 do 4, se model vključi v 
metodologijo.

Or. ro

Predlog spremembe 525
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin do 31. decembra 2016 
skupaj predložita Komisiji in Agenciji 
model omrežja za trg z električno energijo 
in plinom, ki vključuje prenos električne 
energije in plina ter njuno skladiščenje ter 
zajema prednostne koridorje in območja, 
določene v Prilogi I in glede na načela iz 

8. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin do 31. decembra 2016 
skupaj predložita Komisiji in Agenciji 
skladna in interaktivna modela omrežij in 
trgov z električno energijo oziroma
plinom, ki vključujeta prenos električne 
energije oziroma plina ter njuno 
skladiščenje ter zajemata prednostne 
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Priloge V. Ko Komisija potrdi ta model v 
skladu s postopkom iz odstavkov 2 do 4, se 
modeli vključijo v metodologijo.

koridorje in območja, določene v Prilogi I 
glede na načela iz Priloge V. Ko Komisija 
potrdi ta modela v skladu s postopkom iz 
odstavkov 2 do 4, se modela vključita v 
metodologijo.

Or. en

Predlog spremembe 526
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin do 31. decembra 2016 
skupaj predložita Komisiji in Agenciji 
model omrežja za trg z električno energijo 
in plinom, ki vključuje prenos električne 
energije in plina ter njuno skladiščenje ter 
zajema prednostne koridorje in območja, 
določene v Prilogi I in glede na načela iz 
Priloge V. Ko Komisija potrdi ta model v 
skladu s postopkom iz odstavkov 2 do 4, se 
modeli vključijo v metodologijo.

8. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin do 31. decembra 2016 
skupaj predložita Komisiji in Agenciji 
model omrežij in trgov z električno 
energijo in plinom, ki vključuje prenos 
električne energije in plina, terminale za 
utekočinjeni zemeljski plin (LNG) ter 
skladiščenje električne energije in plina
ter zajema prednostne koridorje in 
območja, določene v Prilogi I glede na 
načela iz Priloge V. Ko Komisija potrdi ta 
model v skladu s postopkom iz 
odstavkov 2 do 4, se model vključi v 
metodologijo.

Or. en

Predlog spremembe 527
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin do 31. decembra 2016 
skupaj predložita Komisiji in Agenciji 

8. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin do 31. decembra 2016 
skupaj predložita Komisiji in Agenciji 
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model omrežja za trg z električno energijo 
in plinom, ki vključuje prenos električne 
energije in plina ter njuno skladiščenje ter 
zajema prednostne koridorje in območja, 
določene v Prilogi I in glede na načela iz 
Priloge V. Ko Komisija potrdi ta model v 
skladu s postopkom iz odstavkov 2 do 4, se 
modeli vključijo v metodologijo.

model omrežij in trgov z električno 
energijo in plinom, ki vključuje prenos 
električne energije in plina, terminale za 
utekočinjeni zemeljski plin (LNG) ter 
skladiščenje električne energije in plina
ter zajema prednostne koridorje in 
območja, določene v Prilogi I glede na 
načela iz Priloge V. Ko Komisija potrdi ta 
model v skladu s postopkom iz 
odstavkov 2 do 4, se model vključi v 
metodologijo.

Or. en

Predlog spremembe 528
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin do 31. decembra 2016 
skupaj predložita Komisiji in Agenciji 
model omrežja za trg z električno energijo 
in plinom, ki vključuje prenos električne 
energije in plina ter njuno skladiščenje ter 
zajema prednostne koridorje in območja, 
določene v Prilogi I in glede na načela iz 
Priloge V. Ko Komisija potrdi ta model v 
skladu s postopkom iz odstavkov 2 do 4, se 
modeli vključijo v metodologijo.

8. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin do 31. decembra 2016 
skupaj predložita Komisiji in Agenciji 
model omrežij in trgov z električno 
energijo in plinom, ki vključuje prenos 
električne energije in plina, terminale za 
utekočinjeni zemeljski plin (LNG) ter 
skladiščenje električne energije in plina
ter zajema prednostne koridorje in 
območja, določene v Prilogi I glede na 
načela iz Priloge V. Ko Komisija potrdi ta 
model v skladu s postopkom iz
odstavkov 2 do 4, se model vključi v 
metodologijo.

Or. en

Predlog spremembe 529
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Stroške naložbe, povezane s projektom 
skupnega interesa, ki spada v kategorije iz 
točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II, krijejo 
upravljavci prenosnih sistemov držav 
članic, ki jim projekt zagotavlja neto 
pozitivni učinek, plačajo pa ga uporabniki 
omrežja prek tarif za dostop do omrežja.

Stroške naložbe, povezane s projektom 
skupnega interesa, ki spada v kategorije iz 
točk 1(a), (b) in (d) in 2 Priloge II, krijejo 
upravljavci prenosnih sistemov ali 
predstavniki projektov infrastrukture za 
prenos držav članic, ki jim projekt 
zagotavlja neto pozitivni učinek, v obsegu, 
v katerem jih ne krijejo dajatve za 
prezasedenost ali druge dajatve, pa jih 
plačajo uporabniki omrežja prek tarif za 
dostop do omrežja v teh državah članicah.

Prejšnji stavek se za projekte skupnega 
interesa, ki spadajo v kategorije iz točke 2 
Priloge II, uporablja le, če vsaj eden od 
predstavnikov projekta od ustreznih 
nacionalnih organov zahteva, da se ta 
člen uporablja za vse stroške ali dele 
stroškov projekta, in če ocena 
povpraševanja na trgu kaže, da ni mogoče 
pričakovati, da bodo stroške krile tarife, ki 
jih plačujejo uporabniki infrastrukture. 
Če je predstavnikov projekta več, ustrezni 
nacionalni regulativni organ od vseh 
predstavnikov nemudoma zahteva, da 
predložijo zahtevek za naložbe skupaj v 
skladu z odstavkom 4.  Določbe tega člena 
ne veljajo za projekte skupnega interesa, 
ki so bili izvzeti v skladu s členom 36 
Direktive 2009/73/ES ali členom 17 
Uredbe (ES) 714/2009.

Or. en

Predlog spremembe 530
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Stroške naložbe, povezane s projektom 
skupnega interesa, ki spada v kategorije iz 

Stroške naložbe, povezane s projektom 
skupnega interesa, ki spada v kategorije iz 
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točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II, krijejo 
upravljavci prenosnih sistemov držav 
članic, ki jim projekt zagotavlja neto 
pozitivni učinek, plačajo pa ga uporabniki 
omrežja prek tarif za dostop do omrežja.

točk 1(a), (b) in (d) Priloge II, krijejo 
upravljavci prenosnih sistemov držav 
članic, ki jim projekt zagotavlja neto 
pozitivni učinek, plačajo pa jih uporabniki 
omrežja prek tarif za dostop do omrežja.
1bis. Stroške naložbe, povezane s 
projektom skupnega interesa, ki spada v 
kategorije iz točke 2 Priloge II, krijejo 
upravljavci prenosnih sistemov, 
upravljavci skladiščnih sistemov v 
primeru reguliranih skladišč za 
shranjevanje energije ali upravljavci 
sistemov za utekočinjeni zemeljski plin 
(LNG) držav članic, ki jim projekt 
zagotavlja neto pozitivni učinek, plačajo 
pa jih uporabniki omrežja prek tarif za 
dostop do omrežja.

Or. en

Predlog spremembe 531
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Stroške naložbe, povezane s projektom
skupnega interesa, ki spada v kategorije iz 
točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II, krijejo 
upravljavci prenosnih sistemov držav 
članic, ki jim projekt zagotavlja neto 
pozitivni učinek, plačajo pa ga uporabniki 
omrežja prek tarif za dostop do omrežja.

Stroške iz točke (5) Priloge V, povezane s
projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk 1(a) do (d) in 2 
Priloge II, razen za projekte shranjevanja 
električne energije v obliki črpalno-
akumulacijske elektrarne, krijejo 
upravljavci prenosnih sistemov držav 
članic, ki jim projekt zagotavlja neto 
pozitivni učinek, plačajo pa jih uporabniki 
omrežja prek tarif za dostop do omrežja.

Or. en

Predlog spremembe 532
Silvia-Adriana Ţicău
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Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Stroške naložbe, povezane s projektom 
skupnega interesa, ki spada v kategorije iz 
točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II, krijejo 
upravljavci prenosnih sistemov držav 
članic, ki jim projekt zagotavlja neto 
pozitivni učinek, plačajo pa ga uporabniki 
omrežja prek tarif za dostop do omrežja.

Stroške naložbe, povezane s projektom 
skupnega interesa, ki spada v kategorije iz 
točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II, krijejo 
upravljavci prenosnih sistemov držav 
članic, ki jim projekt zagotavlja neto 
pozitivni učinek, plačajo pa jih, če je to 
možno glede na gospodarske in socialne 
razmere, uporabniki omrežja prek tarif za 
dostop do omrežja.

Or. ro

Predlog spremembe 533
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Stroške naložbe, povezane s projektom 
skupnega interesa, ki spada v kategorije iz 
točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II, krijejo 
upravljavci prenosnih sistemov držav 
članic, ki jim projekt zagotavlja neto 
pozitivni učinek, plačajo pa ga uporabniki 
omrežja prek tarif za dostop do omrežja.

Stroške v skladu s točko (5) Priloge V, 
povezane s projektom skupnega interesa, ki 
spada v kategorije iz točk 1(a) do (d) in 2 
Priloge II, krijejo upravljavci prenosnih 
sistemov držav članic, ki jim projekt 
zagotavlja neto pozitivni učinek, plačajo pa 
jih uporabniki omrežja prek tarif za dostop 
do omrežja.

Or. en

Obrazložitev

V odločitvi o razporeditvi stroškov je treba upoštevati vse stroške projekta skupnega interesa, 
ne samo stroškov naložbe, sicer razporeditev stroškov ne bo učinkovita,
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Predlog spremembe 534
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Stroške naložbe, povezane s projektom 
skupnega interesa, ki spada v kategorije iz 
točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II, krijejo 
upravljavci prenosnih sistemov držav 
članic, ki jim projekt zagotavlja neto 
pozitivni učinek, plačajo pa ga uporabniki 
omrežja prek tarif za dostop do omrežja.

Stroške naložbe, povezane s projektom 
skupnega interesa, ki spada v kategorije iz 
točk 1(a), (b) in (d) in 2(a) in (d)
Priloge II, krijejo upravljavci prenosnih 
sistemov držav članic, ki jim projekt 
zagotavlja neto pozitivni učinek, plačajo pa 
jih uporabniki omrežja prek tarif za dostop 
do omrežja.

Or. de

Predlog spremembe 535
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Določbe tega člena se ne uporabljajo za 
stroške naložb, ki jih je mogoče kriti s 
tarifami za dostop do omrežja, ki se 
zaračunavajo uporabnikom slednjega v 
skladu s členom 13 Uredbe (ES) 
715/2009.

Or. en

Predlog spremembe 536
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Določbe tega člena se ne uporabljajo za 
stroške naložb, ki jih je mogoče kriti s 
tarifami za dostop do omrežja, ki se 
zaračunavajo uporabnikom slednjega v 
skladu s členom 13 Uredbe (ES) 
715/2009.

Or. en

Obrazložitev

Če je stroške naložb mogoče razporediti med uporabnike omrežja, na primer s pomočjo 
trdnih obveznosti, ki izhajajo iz preverjanja trga, ali obveznosti regulatorja, bi zapleten 
postopek razporeditve stroškov prinesel nepotrebno regulativno breme. 

Predlog spremembe 537
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2a. Razvije se primerjalna analiza 
stroškov naložb upravljavcev prenosnih 
sistemov, da se poiščejo reference in 
najboljše prakse, ki bi lahko zagotovile, da 
bodo stroški nastali na učinkovit način. V 
primeru znatnih neupravičenih razlik v 
stroških lahko Komisija objavi javni 
razpis, da se zagotovi, da je gradnja 
infrastrukture stroškovno karseda 
učinkovita.

Or. en

Predlog spremembe 538
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2a. Nacionalni regulativni organi in 
Agencija obvestijo Komisijo o znatnem 
povečanju stroškov naložbe. Če 
predstavnik projekta ne poda zadovoljive 
utemeljitve, lahko Komisija organizira 
razpis za zbiranje predlogov za vse 
predstavnike projektov, da se omogoči 
izvajanje projekta. 

Or. en

Predlog spremembe 539
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2a. Nacionalni regulativni organi v 
sodelovanju z Agencijo določijo sklop 
ustreznih kazalnikov za primerjavo 
stroškov naložbe na enoto med 
predstavniki projektov v vseh državah 
članicah.

Or. en

Obrazložitev

Primerjalna analiza se lahko izvede že s sodelovanjem med nacionalnimi regulativnimi 
organi.

Predlog spremembe 540
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del



PE487.999v01-00 40/93 AM\900618SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Predstavnik(-i) projekta skupnega interesa, 
ki spada v kategorije iz točk 1(a) do (d) 
in 2 Priloge II, redno obvešča(-jo) 
nacionalne regulativne organe o napredku 
v okviru tega projekta ter opredelitvi z njim 
povezanih stroškov in učinkov. Takoj ko je 
projekt skupnega interesa, ki je izbran v 
skladu s členom 3 ter spada v kategorije iz 
točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II, zadostno
razvit, predloži predstavnik projekta 
zadevnim nacionalnim regulativnim 
organom zahtevek za naložbe, ki vključuje 
tudi čezmejno razporeditev stroškov in ki
mu priloži:

Če se uporablja prvi stavek točke (1), 
predstavnik(-i) projekta skupnega interesa, 
ki spada v kategorije iz točk 1(a), (b) in (d) 
in 2 Priloge II, redno obvešča(-jo) 
nacionalne regulativne organe o napredku 
v okviru tega projekta ter opredelitvi z njim 
povezanih stroškov in učinkov. Takoj ko so 
taki projekti zadostno razviti, predloži 
predstavnik projekta zadevnim 
nacionalnim regulativnim organom 
zahtevek za naložbe, ki vključuje tudi
zahtevek za odločitev o čezmejni 
razporeditvi stroškov in ki mu priloži:

Or. en

Predlog spremembe 541
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Predstavnik(-i) projekta skupnega interesa, 
ki spada v kategorije iz točk 1(a) do (d) 
in 2 Priloge II, redno obvešča(-jo) 
nacionalne regulativne organe o napredku 
v okviru tega projekta ter opredelitvi z njim 
povezanih stroškov in učinkov. Takoj ko je 
projekt skupnega interesa, ki je izbran v 
skladu s členom 3 ter spada v kategorije iz 
točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II, zadostno 
razvit, predloži predstavnik projekta 
zadevnim nacionalnim regulativnim 
organom zahtevek za naložbe, ki vključuje 
tudi čezmejno razporeditev stroškov in ki 
mu priloži:

Predstavnik(-i) projekta skupnega interesa, 
ki spada v kategorije iz točk 1(a), (b) in (d) 
ter 2 Priloge II, redno obvešča(-jo) 
nacionalne regulativne organe o napredku 
v okviru tega projekta ter opredelitvi z njim 
povezanih stroškov in učinkov. Takoj ko je 
projekt skupnega interesa, ki je izbran v 
skladu s členom 3 ter spada v kategorije iz 
točk 1(a) do (d) in 2 Priloge II, zadostno 
razvit, predloži predstavnik projekta 
zadevnim nacionalnim regulativnim 
organom zahtevek za naložbe, ki vključuje 
tudi čezmejno razporeditev stroškov in ki 
mu priloži:

Or. en
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Predlog spremembe 542
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) analizo stroškov in koristi na podlagi 
metodologije, pripravljene v skladu s 
členom 12; in

(a) podrobno analizo stroškov in koristi, ki 
jo opravi predstavnik projekta ali 
pooblaščena neodvisna stranka, ki jo 
imenuje predstavnik projekta, na podlagi 
metodologije, pripravljene v skladu s 
členom 12; in

Or. en

Predlog spremembe 543
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Po sprejetju prvih desetletnih razvojnih 
načrtov omrežja, temelječih na 
metodologiji v iz člena 12(7), pomeni 
točka (a) posodobljeno različico rezultatov 
analize stroškov in koristi ENTSO, ki 
temelji na morebitnih spremembah po 
objavi te analize. Predstavnik(i) projekta 
lahko vključijo tudi svoje opombe k 
rezultatom analize stroškov in koristi 
ENTSO ali dodatne podatke, ki jih ta 
analiza ne zajema.

Or. en

Predlog spremembe 544
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4 – pododstavek 5 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Predstavnik projekta ali imenovana 
pooblaščena neodvisna stranka, ki opravi 
podrobno analizo stroškov in koristi, vse 
podatke, uporabljene za izračun te 
analize, predloži Agenciji, ki pregleda, 
oceni in potrdi, da so predložene analize 
stroškov in koristi opravljene na 
objektiven in nevtralen način, na podlagi 
metodologije, pripravljene v skladu s 
členom 12. 

Or. en

Predlog spremembe 545
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Nacionalni regulativni organi najpozneje 
šest mesecev od datuma, ko zadnji zadevni 
nacionalni regulativni organi prejmejo 
zadnji zahtevek, po posvetovanju z 
zadevnimi predstavniki projekta sprejmejo 
skupni sklep o razporeditvi stroškov 
naložbe, pri čemer te stroške projekta krije 
vsak upravljavec sistema in so vključeni 
tudi v tarife za omrežje. Nacionalni 
regulativni organi se lahko odločijo, da 
bodo razdelili le del stroškov ali jih 
razporedili v sveženj različnih projektov 
skupnega interesa.

Nacionalni regulativni organi najpozneje 
šest mesecev od datuma, ko zadnji zadevni 
nacionalni regulativni organi prejmejo 
zadnji zahtevek, po tem, ko Agencija 
odobri analizo stroškov in koristi, ki jo 
opravi predstavnik projekta ali 
pooblaščena neodvisna stranka, in po 
posvetovanju z zadevnimi predstavniki 
projekta sprejmejo skupni sklep o 
razporeditvi stroškov naložbe, ki jih krije 
vsak upravljavec sistema, in o njihovi 
vključitvi v tarife za omrežje. Nacionalni 
regulativni organi se lahko odločijo, da 
bodo razdelili le del stroškov ali jih 
razporedili v sveženj različnih projektov 
skupnega interesa.

Or. en
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Predlog spremembe 546
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pri odločitvi o čezmejni razporeditvi 
stroškov se upoštevajo ekonomski, socialni 
in okoljski stroški ter koristi projekta(-ov) 
v zadevnih državah članicah ter morebitna 
potreba po finančni podpori.

Pri odločitvi o čezmejni razporeditvi 
stroškov se upoštevajo rezultati analize 
stroškov in koristi na podlagi 
metodologije, pripravljene v skladu s 
členom 12 (npr. ekonomski, socialni in 
okoljski stroški ter koristi projekta(-ov) v 
zadevnih državah članicah) ter morebitna 
potreba po finančni podpori.

Or. en

Predlog spremembe 547
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pri odločitvi o čezmejni razporeditvi 
stroškov se upoštevajo ekonomski, socialni 
in okoljski stroški ter koristi projekta(-ov) 
v zadevnih državah članicah ter morebitna 
potreba po finančni podpori.

Pri odločitvi o čezmejni razporeditvi 
stroškov se upoštevajo ekonomski stroški
ter koristi projekta(-ov) v zadevnih državah 
članicah ter morebitna potreba po finančni 
podpori.

Or. de

Predlog spremembe 548
Ioanis Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5 – pododstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Nacionalni regulativni organi takoj Nacionalni regulativni organi takoj 
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obvestijo Agencijo o odločitvi in ji 
posredujejo zadevne informacije v zvezi s 
to odločitvijo. Informacije morajo 
vključevati zlasti natančno obrazložitev, na 
podlagi katere so bili stroški razporejeni 
med države članice, vključno z:

obvestijo Agencijo o odločitvi o 
razporeditvi stroškov in ji posredujejo 
zadevne informacije v zvezi s to 
odločitvijo. Informacije morajo vključevati 
zlasti natančno obrazložitev, na podlagi 
katere so bili stroški razporejeni med 
države članice, vključno z:

Or. en

Predlog spremembe 549
Ioanis Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Odločitev o razporeditvi se objavi. Odločitev o razporeditvi stroškov se 
objavi.

Or. en

Predlog spremembe 550
António Fernando Correia de Campos

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 6 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Odločitev o razporeditvi se objavi. Odločitev o razporeditvi stroškov se 
objavi. Uporabljajo se členi 19, 20 in 22 
Uredbe (ES) št. 713/2009.

Or. en

Predlog spremembe 551
Ioanis Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 6 – pododstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Odločitev o razporeditvi se objavi. Odločitev o razporeditvi stroškov se 
objavi.

Or. en

Predlog spremembe 552
Ioanis Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Agencija takoj predloži Komisiji izvod 
vseh odločitev skupaj z zadevnimi 
informacijami o vsaki odločitvi. Te 
informacije se lahko predložijo v obliki 
povzetka. Komisija poskrbi za stalno 
zaupnost poslovno občutljivih informacij.

7. Agencija takoj predloži Komisiji izvod 
vseh odločitev o razporeditvi stroškov 
skupaj z zadevnimi informacijami o vsaki 
odločitvi. Te informacije se lahko 
predložijo v obliki povzetka. Komisija 
poskrbi za ohranitev zaupnosti poslovno 
občutljivih informacij.

Or. en

Predlog spremembe 553
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 13a
Projektom elektroenergetske 
infrastrukture se namenita vsaj dve 
tretjini sredstev, dodeljenih projektom 
energetske infrastrukture.

Or. nl
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Obrazložitev

Komisija je v svojem poročilu iz junija 2011 potrebne skupne naložbe za infrastrukturo do 
leta 2020 ocenila na približno 200 milijard EUR. Od tega bi bilo treba elektroenergetski 
infrastrukturi nameniti približno 140 milijard EUR, plinski pa 70 milijard EUR. Razmerje 
med temi potrebami po naložbah bi se moralo odražati v dodelitvi finančnih sredstev. 
Elektroenergetski infrastrukturi bi bilo treba nameniti dve tretjini celotnega razpoložljivega 
proračuna.

Predlog spremembe 554
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar so tveganja predstavnika projekta 
v zvezi s projektom za razvoj, izgradnjo, 
delovanje ali vzdrževanje projekta 
skupnega interesa, ki spada v kategorije iz 
točk 1 in 2 Priloge II, pri čemer so izvzeti 
projekti shranjevanja električne energije s 
črpanjem vode, večja kot tveganja, ki se 
običajno pojavijo v zvezi s primerljivim 
infrastrukturnim projektom, in kadar taka 
tveganja niso izvzeta v skladu s členom 36 
Direktive 2009/73/ES ali členom 17 
Uredbe (ES) št. 714/2009, nacionalni 
regulativni organi zagotovijo, da se temu 
projektu dodelijo ustrezne spodbude pri 
uporabi člena 37(8) Direktive 2009/72/ES, 
člena 41(8) Direktive 2009/73/ES, člena 14 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in člena 13 
Uredbe (ES) št. 715/2009.

1. Kadar so tveganja predstavnika projekta 
v zvezi s projektom za razvoj, izgradnjo, 
delovanje ali vzdrževanje projekta 
skupnega interesa, ki spada v kategorije iz 
točk 1 in 2 Priloge II, pri čemer so izvzeti 
projekti shranjevanja električne energije v 
obliki črpalno-akumulacijske elektrarne, 
skladišča plina in obrati za utekočinjeni 
zemeljski plin (LNG), večja kot tveganja, 
ki se običajno pojavijo v zvezi s 
primerljivim infrastrukturnim projektom, 
in kadar taka tveganja niso izvzeta v skladu 
s členom 36 Direktive 2009/73/ES ali 
členom 17 Uredbe (ES) št. 714/2009, 
nacionalni regulativni organi zagotovijo, da 
se temu projektu dodelijo ustrezne 
spodbude pri uporabi člena 37(8) 
Direktive 2009/72/ES, člena 41(8) 
Direktive 2009/73/ES, člena 14 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in člena 13 
Uredbe (ES) št. 715/2009.

Da se ne ogrozi konkurenčnost skladišč 
električne energije v obliki črpalno-
akumulacijske elektrarne, skladišč plina 
in obratov za utekočinjeni zemeljski plin 
(LNG), se ti v zvezi s plačevanjem 
omrežnin ne obravnavajo kot končni 
uporabniki .
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Or. de

Predlog spremembe 555
Herbert Reul

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar so tveganja predstavnika projekta 
v zvezi s projektom za razvoj, izgradnjo, 
delovanje ali vzdrževanje projekta 
skupnega interesa, ki spada v kategorije iz 
točk 1 in 2 Priloge II, pri čemer so izvzeti 
projekti shranjevanja električne energije s 
črpanjem vode, večja kot tveganja, ki se 
običajno pojavijo v zvezi s primerljivim 
infrastrukturnim projektom, in kadar taka 
tveganja niso izvzeta v skladu s členom 36 
Direktive 2009/73/ES ali členom 17 
Uredbe (ES) št. 714/2009, nacionalni 
regulativni organi zagotovijo, da se temu 
projektu dodelijo ustrezne spodbude pri 
uporabi člena 37(8) Direktive 2009/72/ES, 
člena 41(8) Direktive 2009/73/ES, člena 14 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in člena 13 
Uredbe (ES) št. 715/2009.

1. Kadar so tveganja predstavnika projekta 
v zvezi s projektom za razvoj, izgradnjo, 
delovanje ali vzdrževanje projekta 
skupnega interesa, ki spada v kategorije iz 
točk 1 in 2 Priloge II, pri čemer so izvzeti 
projekti shranjevanja električne energije v 
obliki črpalno-akumulacijske elektrarne, 
skladišča plina in obrati za utekočinjeni 
zemeljski plin (LNG), večja kot tveganja, 
ki se običajno pojavijo v zvezi s 
primerljivim infrastrukturnim projektom, 
in kadar taka tveganja niso izvzeta v skladu 
s členom 36 Direktive 2009/73/ES ali 
členom 17 Uredbe (ES) št. 714/2009, 
nacionalni regulativni organi zagotovijo, da 
se temu projektu dodelijo ustrezne 
spodbude pri uporabi člena 37(8) 
Direktive 2009/72/ES, člena 41(8) 
Direktive 2009/73/ES, člena 14 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in člena 13 
Uredbe (ES) št. 715/2009.

Kjer se skladišča električne energije v 
obliki črpalno-akumulacijske elektrarne z 
vidika plačevanja omrežnin obravnavajo 
kot končni uporabniki, bodo države 
članice v prihodnje ta skladišča oprostila 
plačevanja takšnih pristojbin.

Or. de

Obrazložitev

Die vorgesehene Ausnahme für Pumpspeicherkraftwerksprojekte ist zutreffend, da sie ein 
wichtiger Teil eines ganzheitlichen Ansatzes und für eine funktionierende Netzinfrastruktur 
von großer Bedeutung ist, aber untereinander sowie im Verhältnis zu anderen Möglichkeiten 
der Speicherung und der Flexibilisierung in Wettbewerb stehen. Dies sollte auch für 
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Erdgasspeicher und LNG-Anlagen gelten. Da Pumpspeicherkraftwerke keine 
Letztverbraucher sind, sollten deshalb Investitionen für den Fortbetrieb von bestehenden 
Anlagen durch die Befreiung von Entgelten angereizt werden.

Predlog spremembe 556
Amalia Sartori, Mario Mauro

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar so tveganja predstavnika projekta 
v zvezi s projektom za razvoj, izgradnjo, 
delovanje ali vzdrževanje projekta 
skupnega interesa, ki spada v kategorije iz 
točk 1 in 2 Priloge II, pri čemer so izvzeti 
projekti shranjevanja električne energije s 
črpanjem vode, večja kot tveganja, ki se 
običajno pojavijo v zvezi s primerljivim 
infrastrukturnim projektom, in kadar taka 
tveganja niso izvzeta v skladu s členom 36 
Direktive 2009/73/ES ali členom 17 
Uredbe (ES) št. 714/2009, nacionalni 
regulativni organi zagotovijo, da se temu 
projektu dodelijo ustrezne spodbude pri 
uporabi člena 37(8) Direktive 2009/72/ES, 
člena 41(8) Direktive 2009/73/ES, člena 14 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in člena 13 
Uredbe (ES) št. 715/2009.

1. Kadar so tveganja predstavnika projekta 
v zvezi s projektom za razvoj, izgradnjo, 
delovanje ali vzdrževanje projekta 
skupnega interesa, ki spada v kategorije iz 
točk 1 in 2 Priloge II, pri čemer so izvzeti 
projekti shranjevanja električne energije v 
obliki črpalno-akumulacijske elektrarne, 
večja kot tveganja, ki se običajno pojavijo 
v zvezi s primerljivim infrastrukturnim 
projektom, in kadar taka tveganja niso 
izvzeta v skladu s členom 36 
Direktive 2009/73/ES ali členom 17 
Uredbe (ES) št. 714/2009, nacionalni 
regulativni organi zagotovijo, da se temu 
projektu dodelijo ustrezne spodbude pri 
uporabi člena 37(8) Direktive 2009/72/ES, 
člena 41(8) Direktive 2009/73/ES, člena 14 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in člena 13 
Uredbe (ES) št. 715/2009. Ta odstavek ne 
posega v sisteme spodbud, ki se že 
zagotavljajo v okviru nacionalne 
zakonodaje.  

Or. en

Obrazložitev

Obrazložitev ni potrebna.

Predlog spremembe 557
Ioan Enciu
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Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar so tveganja predstavnika projekta 
v zvezi s projektom za razvoj, izgradnjo, 
delovanje ali vzdrževanje projekta 
skupnega interesa, ki spada v kategorije iz 
točk 1 in 2 Priloge II, pri čemer so izvzeti 
projekti shranjevanja električne energije s 
črpanjem vode, večja kot tveganja, ki se 
običajno pojavijo v zvezi s primerljivim 
infrastrukturnim projektom, in kadar taka 
tveganja niso izvzeta v skladu s členom 36 
Direktive 2009/73/ES ali členom 17 
Uredbe (ES) št. 714/2009, nacionalni 
regulativni organi zagotovijo, da se temu 
projektu dodelijo ustrezne spodbude pri
uporabi člena 37(8) Direktive 2009/72/ES, 
člena 41(8) Direktive 2009/73/ES, člena 14 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in člena 13 
Uredbe (ES) št. 715/2009.

1. Kadar so tveganja predstavnika projekta 
v zvezi s projektom za razvoj, izgradnjo, 
delovanje ali vzdrževanje projekta 
skupnega interesa, ki spada v kategorije iz 
točk 1 in 2 Priloge II, pri čemer so izvzeti 
projekti shranjevanja električne energije v 
obliki črpalno-akumulacijske elektrarne, 
večja kot tveganja, ki se običajno pojavijo 
v zvezi s primerljivim infrastrukturnim 
projektom, in kadar taka tveganja niso 
izvzeta v skladu s členom 36 
Direktive 2009/73/ES ali členom 17 
Uredbe (ES) št. 714/2009 ter ob 
upoštevanju pričakovanih prihodnjih 
stroškov za odjemalce energije, nacionalni 
regulativni organi zagotovijo, da se temu 
projektu dodelijo ustrezne spodbude pri 
uporabi člena 37(8) Direktive 2009/72/ES, 
člena 41(8) Direktive 2009/73/ES, člena 14 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in člena 13 
Uredbe (ES) št. 715/2009.

Or. en

Predlog spremembe 558
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar so tveganja predstavnika projekta 
v zvezi s projektom za razvoj, izgradnjo, 
delovanje ali vzdrževanje projekta 
skupnega interesa, ki spada v kategorije iz 
točk 1 in 2 Priloge II, pri čemer so izvzeti 
projekti shranjevanja električne energije s 
črpanjem vode, večja kot tveganja, ki se 
običajno pojavijo v zvezi s primerljivim 
infrastrukturnim projektom, in kadar taka 

1. Kadar so tveganja predstavnika projekta 
v zvezi s projektom za razvoj, izgradnjo, 
delovanje ali vzdrževanje projekta 
skupnega interesa, ki spada v kategorije iz 
točk 1(a), (b), (d) in (e) ter 2 Priloge II, pri 
čemer so izvzeti projekti shranjevanja 
električne energije v obliki črpalno-
akumulacijske elektrarne, večja kot 
tveganja, ki se običajno pojavijo v zvezi s 
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tveganja niso izvzeta v skladu s členom 36 
Direktive 2009/73/ES ali členom 17 
Uredbe (ES) št. 714/2009, nacionalni 
regulativni organi zagotovijo, da se temu 
projektu dodelijo ustrezne spodbude pri 
uporabi člena 37(8) Direktive 2009/72/ES, 
člena 41(8) Direktive 2009/73/ES, člena 14 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in člena 13 
Uredbe (ES) št. 715/2009.

primerljivim infrastrukturnim projektom, 
in kadar taka tveganja niso izvzeta v skladu 
s členom 36 Direktive 2009/73/ES ali 
členom 17 Uredbe (ES) št. 714/2009, 
nacionalni regulativni organi zagotovijo, da 
se temu projektu dodelijo ustrezne 
spodbude pri uporabi člena 37(8) 
Direktive 2009/72/ES, člena 41(8) 
Direktive 2009/73/ES, člena 14 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in člena 13 
Uredbe (ES) št. 715/2009.

Or. en

Predlog spremembe 559
Bernd Lange

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Nacionalni regulativni organi pri 
odločitvi glede dodelitve takih spodbud 
upoštevajo rezultate analize stroškov in 
koristi na podlagi metodologije v skladu s 
členom 12 ter zlasti pozitivne zunanje
učinke, ki jih na regionalni ravni ali ravni 
Unije ustvarja projekt. Nacionalni 
regulativni organi dodatno preučijo 
posebna tveganja predstavnika(-ov) 
projekta, sprejete ukrepe za zmanjševanje 
tveganja in utemeljitev profila tveganja ob 
upoštevanju neto pozitivnega učinka, ki ga 
zagotavlja projekt v primerjavi z drugo 
možnostjo z manjšim tveganjem.
Upravičena tveganja vključujejo zlasti 
tveganja, povezana z novimi 
tehnologijami prenosa na kopnem in 
morju, ter tveganja, povezana z 
nezadostnim kritjem stroškov in razvojnih 
tveganj.

2. Nacionalni regulativni organi pri 
odločitvi glede dodelitve takih spodbud 
upoštevajo rezultate analize stroškov in 
koristi na podlagi metodologije v skladu s 
členom 12 ter zlasti pozitivne učinke, ki jih 
na regionalni ravni ali ravni Unije ustvarja 
projekt. Nacionalni regulativni organi 
dodatno preučijo posebna tveganja 
predstavnika(-ov) projekta, sprejete ukrepe 
za zmanjševanje tveganja in utemeljitev 
profila tveganja ob upoštevanju neto 
pozitivnega učinka, ki ga zagotavlja 
projekt v primerjavi z drugo možnostjo z 
manjšim tveganjem. Upravičena tveganja 
vključujejo tveganja, povezana z 
nezadostnim kritjem stroškov, in razvojna 
tveganja.

Or. de
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Predlog spremembe 560
Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Nacionalni regulativni organi pri 
odločitvi glede dodelitve takih spodbud 
upoštevajo rezultate analize stroškov in 
koristi na podlagi metodologije v skladu s 
členom 12 ter zlasti pozitivne zunanje 
učinke, ki jih na regionalni ravni ali ravni 
Unije ustvarja projekt. Nacionalni 
regulativni organi dodatno preučijo 
posebna tveganja predstavnika(-ov) 
projekta, sprejete ukrepe za zmanjševanje 
tveganja in utemeljitev profila tveganja ob 
upoštevanju neto pozitivnega učinka, ki ga 
zagotavlja projekt v primerjavi z drugo 
možnostjo z manjšim tveganjem.
Upravičena tveganja vključujejo zlasti 
tveganja, povezana z novimi tehnologijami 
prenosa na kopnem in morju, ter tveganja, 
povezana z nezadostnim kritjem stroškov 
in razvojnih tveganj.

2. Nacionalni regulativni organi pri 
odločitvi glede dodelitve takih spodbud 
upoštevajo rezultate analize stroškov in 
koristi na podlagi metodologije v skladu s 
členom 12 ter zlasti pozitivne zunanje 
učinke, ki jih na regionalni ravni ali ravni 
Unije ustvarja projekt. Nacionalni 
regulativni organi dodatno preučijo 
posebna tveganja predstavnika(-ov) 
projekta, sprejete ukrepe za zmanjševanje 
tveganja in utemeljitev profila tveganja ob 
upoštevanju neto pozitivnega učinka, ki ga 
zagotavlja projekt v primerjavi z drugo 
možnostjo z manjšim tveganjem.
Upravičena tveganja vključujejo zlasti 
tveganja, povezana z novimi tehnologijami 
prenosa in distribucije na kopnem in 
morju, ter tveganja, povezana z 
nezadostnim kritjem stroškov, in razvojna 
tveganja.

Or. nl

Predlog spremembe 561
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Nacionalni regulativni organi pri 
odločitvi glede dodelitve takih spodbud 
upoštevajo rezultate analize stroškov in 
koristi na podlagi metodologije v skladu s
členom 12 ter zlasti pozitivne zunanje 
učinke, ki jih na regionalni ravni ali ravni 
Unije ustvarja projekt. Nacionalni 

2. Nacionalni regulativni organi pri 
odločitvi glede dodelitve takih spodbud 
upoštevajo skupne rezultate analize 
stroškov in koristi na podlagi metodologije 
ter zlasti pozitivne zunanje učinke, ki jih na 
regionalni ravni ali ravni Unije ustvarja 
projekt. Nacionalni regulativni organi 
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regulativni organi dodatno preučijo 
posebna tveganja predstavnika(-ov) 
projekta, sprejete ukrepe za zmanjševanje 
tveganja in utemeljitev profila tveganja ob 
upoštevanju neto pozitivnega učinka, ki ga 
zagotavlja projekt v primerjavi z drugo 
možnostjo z manjšim tveganjem.
Upravičena tveganja vključujejo zlasti 
tveganja, povezana z novimi tehnologijami 
prenosa na kopnem in morju, ter tveganja, 
povezana z nezadostnim kritjem stroškov 
in razvojnih tveganj.

dodatno preučijo posebna tveganja 
predstavnika(-ov) projekta, sprejete ukrepe 
za zmanjševanje tveganja in utemeljitev 
profila tveganja ob upoštevanju neto 
pozitivnega učinka, ki ga zagotavlja 
projekt v primerjavi z drugo možnostjo z 
manjšim tveganjem. Upravičena tveganja 
vključujejo zlasti tveganja, povezana z 
novimi tehnologijami prenosa na kopnem 
in morju, ter tveganja, povezana z 
nezadostnim kritjem stroškov, in razvojna 
tveganja.

Or. en

Predlog spremembe 562
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Nacionalni regulativni organi pri 
odločitvi glede dodelitve takih spodbud 
upoštevajo rezultate analize stroškov in 
koristi na podlagi metodologije v skladu s 
členom 12 ter zlasti pozitivne zunanje 
učinke, ki jih na regionalni ravni ali ravni 
Unije ustvarja projekt. Nacionalni 
regulativni organi dodatno preučijo 
posebna tveganja predstavnika(-ov) 
projekta, sprejete ukrepe za zmanjševanje 
tveganja in utemeljitev profila tveganja ob 
upoštevanju neto pozitivnega učinka, ki ga 
zagotavlja projekt v primerjavi z drugo 
možnostjo z manjšim tveganjem.
Upravičena tveganja vključujejo zlasti 
tveganja, povezana z novimi tehnologijami 
prenosa na kopnem in morju, ter tveganja, 
povezana z nezadostnim kritjem stroškov 
in razvojnih tveganj.

2. Nacionalni regulativni organi pri 
odločitvi glede dodelitve takih spodbud 
upoštevajo rezultate analize stroškov in 
koristi na podlagi metodologije v skladu s 
členom 12 ter zlasti pozitivne zunanje 
učinke, ki jih na regionalni ravni ali ravni 
Unije ustvarja projekt. Nacionalni 
regulativni organi dodatno preučijo 
posebna tveganja predstavnika(-ov) 
projekta, sprejete ukrepe za zmanjševanje 
tveganja in utemeljitev profila tveganja ob 
upoštevanju neto pozitivnega učinka, ki ga 
zagotavlja projekt v primerjavi z drugo 
možnostjo z manjšim tveganjem.
Upravičena tveganja vključujejo zlasti 
tveganja, povezana z novimi tehnologijami 
prenosa na kopnem in morju ter novimi 
tehnologijami distribucije, ter tveganja, 
povezana z nezadostnim kritjem stroškov,
in razvojna tveganja.

Or. en
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Predlog spremembe 563
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Spodbuda, dodeljena z odločitvijo, 
upošteva posebne značilnosti tveganja in 
zajema:

črtano

(a) predpise za predhodno naložbo; ali
(b) predpise za priznavanje dejansko 
nastalih stroškov pred začetkom projekta;
ali
(c) predpise za zagotavljanje donosa 
kapitala, vloženega v projekt; ali
(d) kateri koli drug ukrep, ki se zdi 
potreben in ustrezen.

Or. xm

Obrazložitev

O spodbudah bi moral odločati izključno nacionalni organ. Narava spodbud se lahko 
razlikuje glede na posebnosti tarifnega sistema držav članic in bi se morala prilagoditi 
potrebam posameznega projekta. Zato se splošni seznam možnih spodbud ne zdi primeren.

Predlog spremembe 564
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Spodbuda, dodeljena z odločitvijo, 
upošteva posebne značilnosti tveganja in 
zajema:

3. Spodbuda, dodeljena z odločitvijo, 
upošteva posebne značilnosti tveganja in 
med drugim zajema:

Or. en
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Obrazložitev

Seznam dodeljenih spodbud se ne sme omejiti na zgoraj omenjene, ker bi to preprečilo iskanje 
novih načinov za spodbujanje naložb.

Predlog spremembe 565
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Spodbuda, dodeljena z odločitvijo, 
upošteva posebne značilnosti tveganja in 
zajema:

3. Spodbuda, dodeljena z odločitvijo, 
upošteva posebne značilnosti tveganja in 
med drugim zajema:

Or. en

Predlog spremembe 566
Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) glede skupne metodologije za 
vrednotenje večjih tveganj naložb v 
projekte za prenos električne energije in 
plina.

(b) glede skupne metodologije za 
vrednotenje večjih tveganj naložb v 
projekte za prenos električne energije in 
plina ter projekte pametnih omrežij.

Or. nl

Predlog spremembe 567
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) glede skupne metodologije za 
vrednotenje večjih tveganj naložb v 
projekte za prenos električne energije in 
plina.

(b) glede skupne metodologije za 
vrednotenje večjih tveganj naložb v 
projekte za prenos električne energije in 
plina ter projekte pametnih omrežij.

Or. en

Predlog spremembe 568
Bernd Lange

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) glede skupne metodologije za 
vrednotenje večjih tveganj naložb v 
projekte za prenos električne energije in 
plina.

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op.p.)

Or. de

Predlog spremembe 569
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Vsak nacionalni regulativni organ objavi 
do 31. julija 2013 svojo metodologijo in 
merila, ki se uporabljajo za vrednotenje 
naložb v projekte za prenos električne 
energije in plina ter večjih tveganj teh 
projektov.

5. Vsak nacionalni regulativni organ, ki je 
sprejel odločitev v zvezi z zagotavljanjem 
dodatnih spodbud, objavi do 
31. julija 2013 svojo metodologijo in 
merila, ki se uporabljajo za vrednotenje 
naložb v projekte za prenos električne 
energije in plina ter večjih tveganj teh 
projektov.

Or. en
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Predlog spremembe 570
Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Vsak nacionalni regulativni organ objavi 
do 31. julija 2013 svojo metodologijo in 
merila, ki se uporabljajo za vrednotenje 
naložb v projekte za prenos električne 
energije in plina ter večjih tveganj teh 
projektov.

5. Vsak nacionalni regulativni organ objavi 
do 31. julija 2013 svojo metodologijo in 
merila, ki se uporabljajo za vrednotenje 
naložb v projekte za prenos električne 
energije in plina ter projekte pametnih 
omrežij ter večjih tveganj teh projektov.

Or. nl

Predlog spremembe 571
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Vsak nacionalni regulativni organ objavi 
do 31. julija 2013 svojo metodologijo in 
merila, ki se uporabljajo za vrednotenje 
naložb v projekte za prenos električne 
energije in plina ter večjih tveganj teh 
projektov.

5. Vsak nacionalni regulativni organ objavi 
do 31. julija 2013 svojo metodologijo in 
merila, ki se uporabljajo za vrednotenje 
naložb v projekte za prenos električne 
energije in plina ter projekte pametnih 
omrežij ter večjih tveganj teh projektov.

Or. en

Predlog spremembe 572
Bernd Lange

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Vsak nacionalni regulativni organ objavi 
do 31. julija 2013 svojo metodologijo in 
merila, ki se uporabljajo za vrednotenje 
naložb v projekte za prenos električne 
energije in plina ter večjih tveganj teh 
projektov.

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op.p.)

Or. de

Predlog spremembe 573
António Fernando Correia de Campos

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Komisija lahko izda smernice glede 
spodbud iz tega člena v skladu s 
členom 18(1) do (3) Uredbe (ES) 
št. 714/2009 in členom 23(1) Uredbe (ES) 
št. 715/2009.

6. Komisija v sodelovanju z Agencijo za 
sodelovanje energetskih regulatorjev izda 
smernice glede spodbud iz tega člena v 
skladu s členom 18(1) do (3) Uredbe (ES) 
št. 714/2009 in členom 23(1) Uredbe (ES) 
št. 715/2009, pri čemer po potrebi 
upošteva nacionalne posebnosti.

Or. en

Predlog spremembe 574
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Komisija lahko izda smernice glede 
spodbud iz tega člena v skladu s 
členom 18(1) do (3) Uredbe (ES) 
št. 714/2009 in členom 23(1) Uredbe (ES) 
št. 715/2009.

6. Komisija izda smernice glede spodbud iz 
tega člena v skladu s členom 18(1) do (3) 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in členom 23(1) 
Uredbe (ES) št. 715/2009. Pri tem se 
posebej upoštevajo pravila iz odstavka 3(c) 
tega člena, ki urejajo dodatni donos
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kapitala. 

Or. de

Predlog spremembe 575
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Komisija lahko izda smernice glede 
spodbud iz tega člena v skladu s 
členom 18(1) do (3) Uredbe (ES) 
št. 714/2009 in členom 23(1) Uredbe (ES) 
št. 715/2009.

6. Komisija lahko izda smernice glede 
spodbud v skladu s členom 18(1) do (3) 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in členom 23(1) 
Uredbe (ES) št. 715/2009.

Or. en

Obrazložitev

Ker je možnost za zagotavljanje spodbud za gradnjo nove infrastrukture že predvidena v 
Uredbi (ES) št. 715/2009, se člen ne sme omejiti na projekte skupnega interesa, ki so 
omenjeni v tem členu.

Predlog spremembe 576
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Komisija lahko izda smernice glede 
spodbud iz tega člena v skladu s 
členom 18(1) do (3) Uredbe (ES) 
št. 714/2009 in členom 23(1) Uredbe (ES) 
št. 715/2009.

6. Komisija izda smernice glede spodbud iz 
tega člena v skladu s členom 18(1) do (3) 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in členom 23(1) 
Uredbe (ES) št. 715/2009.

Or. ro
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Predlog spremembe 577
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 14a
Operativno usklajevanje

1. Da se zagotovi zanesljivo in učinkovito 
delovanje energetske infrastrukture Unije, 
vključno s projekti skupnega interesa, 
Agencija v šestih mesecih po začetku 
veljavnosti te uredbe Komisiji predloži 
predlog za zasnovo in izvajanje ustreznega 
operativnega usklajevanja v realnem 
času.
2. Predlog vsebuje:
(a) popolne funkcionalne specifikacije, v 
katerih so jasno navedene informacije, ki 
jih morajo zbirati in si jih izmenjavati vsi 
medsebojno povezani upravljavci 
prenosnih sistemov na vseh medsebojno 
povezanih področjih;
(b) modele upravljanja, vključno z 
lastništvom;
(c) časovne načrte za izvajanje.
3. Komisija se v šestih mesecih po 
prejemu predloga posvetuje z vsemi 
ustreznimi zainteresiranimi stranmi in 
objavi obrazloženo mnenje o predlogu.
4. Komisija v treh mesecih od datuma 
prejema mnenja Agencije naroči ENTSO 
za električno energijo in ENTSO za plin, 
naj začneta z izvajanjem ustreznega 
operativnega usklajevanja.
5. Operativne informacije iz člena 2a se 
dajo na razpolago v realnem času vsem 
upravljavcem povezanih sistemov in 
Agenciji. Vsak upravljavec sistema določi 
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kontaktno osebo, ki je zadolžena za 
odgovarjanje na vprašanja v zvezi s 
takšnimi informacijami s strani Agencije 
ali drugih upravljavcev sistemov.
6. Po dveletnem obdobju izvajanja 
Agencija opravi oceno mehanizma 
usklajevanja.

Or. en

Predlog spremembe 578
António Fernando Correia de Campos

Predlog uredbe
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 14a
Operativno usklajevanje

1. Da se zagotovi zanesljivo in učinkovito 
delovanje evropske energetske 
infrastrukture, vključno s projekti 
skupnega interesa, ENTSO za električno 
energijo in ENTSO za plin v šestih 
mesecih po začetku veljavnosti te uredbe 
Agenciji in Komisiji predložita svoje 
predloge za zasnovo in izvajanje 
ustreznega operativnega usklajevanja v 
realnem času. Predlogi so lahko v obliki 
posebnih in zavezujočih določb kodeksov 
omrežij, ki se odobrijo v skladu z 
obstoječimi postopki.
2. Predlogi vsebujejo:
(a) popolne funkcionalne specifikacije, v 
katerih so jasno navedene informacije, ki 
jih morajo zbirati in si jih izmenjavati vsi 
medsebojno povezani upravljavci 
prenosnih sistemov na vseh medsebojno 
povezanih področjih;
(b) model upravljanja, vključno z 
lastništvom;
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(c) časovni načrt za izvajanje.
3. Agencija objavi obrazloženo mnenje o 
predlogih v treh mesecih po njihovem 
prejemu.
4. Komisija v treh mesecih od datuma 
prejema mnenja Agencije naroči ENTSO 
za električno energijo in ENTSO za plin, 
naj začneta z izvajanjem ustreznega 
operativnega usklajevanja.
5. Operativne informacije iz člena 2a se 
dajo na razpolago v realnem času vsem 
upravljavcem povezanih sistemov in 
Agenciji. Vsak upravljavec sistema določi 
kontaktno osebo, ki je zadolžena za 
odgovarjanje na vprašanja s strani 
Agencije ali drugih upravljavcev sistemov 
v zvezi s takšnimi informacijami.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi vse večje kompleksnosti in medsebojne odvisnosti omrežja je na evropski ravni 
potrebno usklajevanje operativnih sistemov za zbiranje informacij o čezmejnih izmenjavah 
električne energije in plina v realnem času ter o njihovih relativnih stroških, da se Komisiji, 
državam članicam, regulatorjem in upravljavcem prenosnih sistemov zagotovijo koristni 
podatki, ki so potrebni za varno in učinkovito delovanje infrastrukturnih omrežij ter prihodnje 
načrtovanje le-teh.

Predlog spremembe 579
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 14a
Operativno usklajevanje

1. Da se zagotovi zanesljivo in učinkovito 
delovanje energetske infrastrukture EU, 
vključno s projekti skupnega interesa, 
ENTSO za električno energijo in ENTSO 
za plin v šestih mesecih po začetku 
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veljavnosti te uredbe Agenciji in Komisiji 
predložita svoje predloge za zasnovo in 
izvajanje ustreznega operativnega 
usklajevanja v realnem času, pri čemer 
upoštevata različne regijske obratovalne 
zahteve.
2. Predlogi vsebujejo:
(a) popolne funkcionalne specifikacije, v 
katerih so jasno navedene informacije, ki 
jih morajo zbirati in si jih izmenjavati vsi 
medsebojno povezani upravljavci 
prenosnih sistemov na vseh medsebojno 
povezanih področjih;
(b) časovne načrte za izvajanje.
3. Agencija objavi obrazloženo mnenje o 
predlogih v treh mesecih po njihovem 
prejemu.
4. Komisija v treh mesecih od datuma 
prejema mnenja Agencije naroči ENTSO 
za električno energijo in ENTSO za plin, 
naj začneta z izvajanjem ustreznega 
operativnega usklajevanja.
5. Operativne informacije iz člena 2a se 
dajo na razpolago v realnem času vsem 
upravljavcem povezanih sistemov in 
Agenciji. Vsak upravljavec sistema določi 
kontaktno osebo, ki je zadolžena za 
odgovarjanje na vprašanja v zvezi s 
takšnimi informacijami s strani Agencije 
ali drugih upravljavcev sistemov.

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 sedanja evropska 
zakonodaja vsebuje dovolj zahtev glede upravljanja in lastništva upravljavcev prenosnih 
sistemov. 
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Predlog spremembe 580
Paul Rübig

Predlog uredbe
Poglavje V – člen -15 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen -15

Projekti, ki so bili izvzeti v skladu s 
členom 36 Direktive 2009/73/ES ali 
členom 17 Uredbe (ES) št. 714/2009, niso 
upravičeni do finančne podpore Unije v 
skladu z določbami (Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope).

Or. en

Obrazložitev

Koristi statusa projekta skupnega interesa se prekrivajo s koristmi izvzetja v skladu s členom 
36 Direktive 2009/73/ES ali členom 17 Uredbe (ES) št. 714/2009. Dodatna finančna podpora 
lahko zlasti vpliva na obdobje amortizacije nove infrastrukture in s tem na odločitev o 
izvzetju. Izvzeti projekti tako ne bi smeli biti deležni dodatnega financiranja v okviru 
instrumenta za povezovanje Evrope.

Predlog spremembe 581
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Predlog uredbe
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Upravičenost projektov do finančne 
pomoči Unije

črtano
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1. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk 1, 2 in 4 Priloge II, so
upravičeni do finančne podpore Unije v 
obliki nepovratnih sredstev za študije in 
finančnih instrumentov v skladu z 
določbami [Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope].
2. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk (1)(a) do (d) in (2) 
Priloge II, razen projektov za skladiščenje 
električne energije v obliki vode, so 
upravičeni do finančne podpore Unije v 
obliki nepovratnih sredstev za dela v 
skladu z določbami [Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope], če se 
izvajajo v skladu s postopkom iz 
odstavka 6(b) člena 5 ali če izpolnjujejo 
naslednja merila:
(a) analiza stroškov in koristi za projekt v 
skladu z odstavkom 4(a) člena 13 
dokazuje obstoj pomembnih pozitivnih 
zunanjih dejavnikov, kot so zanesljiva 
oskrba z energijo, solidarnost ali 
inovativnost; in
(b) projekt ni ustrezen glede na poslovni 
načrt in druge izvedene ocene, zlasti tiste, 
ki so jih opravili morebitni vlagatelji ali 
posojilodajalci. Odločitev o spodbudah in 
njena utemeljitev iz člena 14(3) se 
upoštevata pri oceni poslovne sposobnosti 
preživetja projekta; in
(c) za projekt je bila predložena odločitev 
o čezmejni razporeditvi stroškov v skladu s 
členom 36 ali za projekte, ki so bili izvzeti 
v skladu s členom 36 
Direktive 2009/73/ES ali členom 17 
Uredbe (ES) št. 714/2009, je bilo 
predloženo mnenje pristojnih nacionalnih 
regulativnih organov in Agencije o 
sposobnosti gospodarskega preživetja 
projekta.
3. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
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kategorije iz točk 1(e) in 4 Priloge II, so 
upravičeni tudi do finančne podpore 
Unije v obliki nepovratnih sredstev za dela 
v skladu z določbami [Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope], če 
lahko zadevni predstavniki projektov 
dokažejo pomembne pozitivne zunanje 
učinke projektov in majhno poslovno 
sposobnost preživetja.

Or. en

Obrazložitev

Projekte skupnega interesa, ki bi jih bilo treba uresničiti do leta 2020, bi morale določiti 
energetske smernice. 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 instrumenta za povezovanje 
Evrope . 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.

Predlog spremembe 582
Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Člen 15 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Upravičenost projektov do finančne 
pomoči Unije

Upravičenost projektov do finančne 
pomoči Unije in pogoji zanjo

Or. en

Predlog spremembe 583
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Projekte skupnega interesa, ki bi jih bilo treba uresničiti do leta 2020, bi morale določiti 
energetske smernice. 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 instrumenta za povezovanje 
Evrope . 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.

Predlog spremembe 584
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

1. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točke 2 Priloge II, so 
upravičeni do finančne podpore Unije v 
obliki nepovratnih sredstev za študije in 
dela ter finančnih instrumentov v skladu z 
določbami [Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope], če se 
izvajajo v tistih delih plinske 
infrastrukture, kjer se izvajajo določbe o 
ločevanju iz Direktive 2009/73/ES o 
skupnih pravilih notranjega trga z 
zemeljskim plinom, in sicer tudi v tistih 
državah članicah, kjer se v zvezi s tem 
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uporabljajo odstopanja. 
Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk 1, 2 in 4 Priloge II, so 
upravičeni do finančne podpore Unije v 
obliki nepovratnih sredstev za študije in 
finančnih instrumentov v skladu z 
določbami [Uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o ustanovitvi instrumenta za 
povezovanje Evrope].

Or. en

Obrazložitev

Izvajanje tretjega svežnja o liberalizaciji energetike je bistvenega pomena, zlasti kar zadeva 
trg plina; prav tako je pomembno zagotoviti, da so dejavnosti proizvodnje in dobave plina 
ločene, obstoječa monopolna omrežja pa razvezana. To je mogoče olajšati z določitvijo 
predpogoja, da so do finančne pomoči Unije upravičeni samo tisti projekti skupnega interesa 
v zvezi s plinom, ki se izvajajo v tistih delih plinske infrastrukture držav članic, kjer se izvaja 
učinkovito ločevanje lastništva.

Predlog spremembe 585
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

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

Or. de

Predlog spremembe 586
Werner Langen
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

1. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk 1, 2 in 4 Priloge II, so 
upravičeni do finančne podpore Unije v 
obliki nepovratnih sredstev za študije in 
finančnih instrumentov v skladu z 
določbami [Uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o ustanovitvi instrumenta za 
povezovanje Evrope]. Finančni 
instrumenti se izberejo glede na vrsto 
projektov. Vse oblike financiranja niso 
nujno primerne za vsak projekt.

Or. de

Predlog spremembe 587
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

1. Projekti skupnega interesa so upravičeni 
do finančne podpore Unije v obliki 
nepovratnih sredstev za študije in finančnih 
instrumentov v skladu z določbami 
[Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
ustanovitvi instrumenta za povezovanje 
Evrope].

Or. en

Predlog spremembe 588
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

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

Or. de

Predlog spremembe 589
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

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

Or. en

Predlog spremembe 590
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1a. Projekti skupnega interesa, ki spadajo 
v kategorije iz točk 1 in 2 Priloge II, so 
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upravičeni do finančne podpore Unije v 
obliki finančnih instrumentov v skladu z 
določbami [uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope], če 
glede na poslovni načrt in druge izvedene 
ocene, zlasti tiste, ki so jih opravili 
morebitni vlagatelji ali posojilodajalci, 
tržno niso izvedljivi. 

Or. de

Predlog spremembe 591
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk (1)(a) do (d) in (2) 
Priloge II, razen projektov za skladiščenje 
električne energije v obliki vode, so 
upravičeni do finančne podpore Unije v 
obliki nepovratnih sredstev za dela v 
skladu z določbami [Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope], če se 
izvajajo v skladu s postopkom iz 
odstavka 6(b) člena 5 ali če izpolnjujejo 
naslednja merila:

črtano

(a) analiza stroškov in koristi za projekt v 
skladu z odstavkom 4(a) člena 13 
dokazuje obstoj pomembnih pozitivnih 
zunanjih dejavnikov, kot so zanesljiva 
oskrba z energijo, solidarnost ali 
inovativnost; in
(b) projekt ni ustrezen glede na poslovni 
načrt in druge izvedene ocene, zlasti tiste, 
ki so jih opravili morebitni vlagatelji ali 
posojilodajalci. Odločitev o spodbudah in 
njena utemeljitev iz člena 14(3) se 
upoštevata pri oceni poslovne sposobnosti 
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preživetja projekta; in
(c) za projekt je bila predložena odločitev 
o čezmejni razporeditvi stroškov v skladu s 
členom 13 ali za projekte, ki so bili izvzeti 
v skladu s členom 36 
Direktive 2009/73/ES ali členom 17 
Uredbe (ES) št. 714/2009, je bilo 
predloženo mnenje pristojnih nacionalnih 
regulativnih organov in Agencije o 
sposobnosti gospodarskega preživetja 
projekta.

Or. en

Obrazložitev

Projekte skupnega interesa, ki bi jih bilo treba uresničiti do leta 2020, bi morale določiti 
energetske smernice. 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 instrumenta za povezovanje 
Evrope . 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.

Predlog spremembe 592
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk (1)(a) do (d) in (2) 
Priloge II, razen projektov za skladiščenje 
električne energije v obliki vode, so 
upravičeni do finančne podpore Unije v 
obliki nepovratnih sredstev za dela v 
skladu z določbami [Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope], če se 
izvajajo v skladu s postopkom iz 
odstavka 6(b) člena 5 ali če izpolnjujejo 
naslednja merila:

2. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk (1)(a) do (d) in (2) 
Priloge II, so upravičeni do finančne 
podpore Unije v obliki nepovratnih 
sredstev za dela v skladu z določbami 
[Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
ustanovitvi instrumenta za povezovanje 
Evrope], če se izvajajo v skladu s 
postopkom iz odstavka 6(b) člena 5 ali če 
izpolnjujejo naslednja merila:



PE487.999v01-00 72/93 AM\900618SL.doc

SL

Or. de

Obrazložitev

The extremely rapid development of renewables calls for a massive expansion of storage 
capacity. Hydro-pumped electricity storage is currently the technically and economically 
most efficient technology for storing electricity. If hydro-pumped electricity storage plants are 
placed at a disadvantage under financial support systems, this may lead to reduced 
development of such plants and thus to lower security of electricity supply. It should also be 
noted that the future construction of hydro-pumped electricity storage plants will require 
significantly higher development costs, since the projects with the greatest economic potential 
have already been realised.

Predlog spremembe 593
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk (1)(a) do (d) in (2) 
Priloge II, razen projektov za skladiščenje 
električne energije v obliki vode, so 
upravičeni do finančne podpore Unije v 
obliki nepovratnih sredstev za dela v 
skladu z določbami [Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope], če se 
izvajajo v skladu s postopkom iz 
odstavka 6(b) člena 5 ali če izpolnjujejo 
naslednja merila:

2. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk (1)(a) do (d) ter (2) in (3) 
Priloge II, so upravičeni do finančne 
podpore Unije v obliki nepovratnih 
sredstev za dela v skladu z določbami 
[Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
ustanovitvi instrumenta za povezovanje 
Evrope], če se izvajajo v skladu s 
postopkom iz odstavka 6(b) člena 5 ali če 
izpolnjujejo naslednja merila:

Or. en

Predlog spremembe 594
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 2. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
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kategorije iz točk (1)(a) do (d) in (2) 
Priloge II, razen projektov za skladiščenje 
električne energije v obliki vode, so 
upravičeni do finančne podpore Unije v 
obliki nepovratnih sredstev za dela v 
skladu z določbami [Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope], če se 
izvajajo v skladu s postopkom iz 
odstavka 6(b) člena 5 ali če izpolnjujejo 
naslednja merila:

kategorije iz točk (1)(a), (b) in (d) ter (2) 
Priloge II, so upravičeni do finančne 
podpore Unije v obliki nepovratnih 
sredstev za dela v skladu z določbami 
[Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
ustanovitvi instrumenta za povezovanje 
Evrope], če se izvajajo v skladu s 
postopkom iz odstavka 6(b) člena 5 ali če 
izpolnjujejo naslednja merila:

Or. en

Predlog spremembe 595
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk (1)(a) do (d) in (2) 
Priloge II, razen projektov za skladiščenje 
električne energije v obliki vode, so 
upravičeni do finančne podpore Unije v 
obliki nepovratnih sredstev za dela v 
skladu z določbami [Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope], če se 
izvajajo v skladu s postopkom iz 
odstavka 6(b) člena 5 ali če izpolnjujejo 
naslednja merila:

2. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk (1)(a) do (d) in (2) 
Priloge II, so upravičeni do finančne 
podpore Unije v obliki nepovratnih 
sredstev za dela v skladu z določbami 
[Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
ustanovitvi instrumenta za povezovanje 
Evrope], če se izvajajo v skladu s 
postopkom iz odstavka 6(b) člena 5 ali če 
izpolnjujejo naslednja merila:

Or. en

Predlog spremembe 596
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk (1)(a) do (d) in (2) 
Priloge II, razen projektov za skladiščenje 
električne energije v obliki vode, so 
upravičeni do finančne podpore Unije v 
obliki nepovratnih sredstev za dela v 
skladu z določbami [Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope], če se 
izvajajo v skladu s postopkom iz 
odstavka 6(b) člena 5 ali če izpolnjujejo 
naslednja merila:

2. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk (1)(a) do (d) ter (2) in (3) 
Priloge II, razen projektov za skladiščenje 
električne energije v obliki vode, so 
upravičeni do finančne podpore Unije v 
obliki nepovratnih sredstev za dela v 
skladu z določbami [Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope], če se 
izvajajo v skladu s postopkom iz 
odstavka 6(b) člena 5 ali če izpolnjujejo 
naslednja merila:

Or. en

Obrazložitev

Izvzetje naftovodov iz finančne podpore ni smiselno.

Predlog spremembe 597
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk (1)(a) do (d) in (2) 
Priloge II, razen projektov za skladiščenje 
električne energije v obliki vode, so 
upravičeni do finančne podpore Unije v 
obliki nepovratnih sredstev za dela v 
skladu z določbami [Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope], če se 
izvajajo v skladu s postopkom iz 
odstavka 6(b) člena 5 ali če izpolnjujejo 
naslednja merila:

2. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk (1)(a) do (d) ter (2) in (3) 
Priloge II, razen projektov za skladiščenje 
električne energije v obliki vode, so 
upravičeni do finančne podpore Unije v 
obliki nepovratnih sredstev za dela v 
skladu z določbami [Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope], če se 
izvajajo v skladu s postopkom iz 
odstavka 6(b) člena 5 ali če izpolnjujejo 
naslednja merila:

Or. en



AM\900618SL.doc 75/93 PE487.999v01-00

SL

Predlog spremembe 598
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) analiza stroškov in koristi za projekt v 
skladu z odstavkom 4(a) člena 13 dokazuje 
obstoj pomembnih pozitivnih zunanjih 
dejavnikov, kot so zanesljiva oskrba z
energijo, solidarnost ali inovativnost; in

(a) analiza stroškov in koristi za projekt v 
skladu z odstavkom 4(a) člena 13 dokazuje 
obstoj pomembnih pozitivnih zunanjih 
dejavnikov, kot so okoljske in družbene 
koristi, zanesljiva oskrba z energijo, 
solidarnost ali inovativnost; in

Or. en

Obrazložitev

Varstvo okolja, vključno z zmanjšanjem toplogrednih plinov, je lahko eden od ključnih virov 
javne vrednosti iz naložb v infrastrukturo. To je treba upoštevati pri odločitvah o financiranju 
in upravičenosti do instrumenta za povezovanje Evrope.

Predlog spremembe 599
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) projekt ni ustrezen glede na poslovni 
načrt in druge izvedene ocene, zlasti tiste, 
ki so jih opravili morebitni vlagatelji ali 
posojilodajalci. Odločitev o spodbudah in 
njena utemeljitev iz člena 14(3) se 
upoštevata pri oceni poslovne sposobnosti 
preživetja projekta; in

(b) projekt tržno ni izvedljiv glede na 
poslovni načrt in druge izvedene ocene, 
zlasti tiste, ki so jih opravili morebitni 
vlagatelji ali posojilodajalci. Odločitev o 
spodbudah in njena utemeljitev iz 
člena 14(3) se upoštevata pri oceni tržne 
izvedljivosti projekta. Finančna pomoč 
Unije za gradbena dela v vsakem primeru 
podpira samo projekte skupnega interesa, 
ki imajo ekonomske, okoljske in socialne 
koristi, ki jih ni mogoče doseči z nobenim 
konkurenčnim komercialnim projektom; 
in
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Or. en

Predlog spremembe 600
Pavel Poc

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) projekt ni ustrezen glede na poslovni 
načrt in druge izvedene ocene, zlasti tiste, 
ki so jih opravili morebitni vlagatelji ali 
posojilodajalci. Odločitev o spodbudah in 
njena utemeljitev iz člena 14(3) se 
upoštevata pri oceni poslovne sposobnosti 
preživetja projekta; in

(b) projekt tržno ni izvedljiv glede na 
poslovni načrt in druge izvedene ocene, 
zlasti tiste, ki so jih opravili morebitni 
vlagatelji ali posojilodajalci. Odločitev o 
spodbudah in njena utemeljitev iz 
člena 14(3) se upoštevata pri oceni tržne 
izvedljivosti projekta. Finančna pomoč 
Unije za gradbena dela v vsakem primeru 
podpira samo projekte skupnega interesa, 
ki imajo ekonomske in/ali socialne in/ali 
okoljske koristi, ki jih ni mogoče doseči z 
nobenim konkurenčnim komercialnim 
projektom;

Or. en

Obrazložitev

Vse finančne mehanizme za energetske infrastrukture je treba zasnovati tako, da podpirajo 
ustrezen tok zasebnih naložb brez izkrivljanja konkurence na evropskih energetskih trgih. V 
primeru odstopanja od tega načela z vključitvijo „projektov, ki tržno niso izvedljivi“, na 
končni seznam projektov skupnega interesa, je treba to odstopanje jasno in strogo omejiti. 

Predlog spremembe 601
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) projekt ni ustrezen glede na poslovni 
načrt in druge izvedene ocene, zlasti tiste, 
ki so jih opravili morebitni vlagatelji ali 
posojilodajalci. Odločitev o spodbudah in 

(b) projekt tržno ni izvedljiv glede na 
poslovni načrt in druge izvedene ocene, 
zlasti tiste, ki so jih opravili morebitni 
vlagatelji ali posojilodajalci. Odločitev o 
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njena utemeljitev iz člena 14(3) se 
upoštevata pri oceni poslovne sposobnosti 
preživetja projekta; in

spodbudah in njena utemeljitev iz 
člena 14(3) se upoštevata pri oceni tržne 
izvedljivosti projekta. Finančna pomoč 
Unije za gradbena dela v vsakem primeru 
podpira samo projekte skupnega interesa, 
ki imajo ekonomske in socialne koristi, ki 
jih ni mogoče doseči z nobenim 
konkurenčnim komercialnim projektom;

Or. en

Obrazložitev

Vse finančne mehanizme za energetske infrastrukture je treba zasnovati tako, da podpirajo 
ustrezen tok zasebnih naložb brez izkrivljanja konkurence na evropskih energetskih trgih. V 
primeru odstopanja od tega načela z vključitvijo „projektov, ki tržno niso izvedljivi“, na 
končni seznam projektov skupnega interesa, je treba to odstopanje jasno in strogo omejiti. 

Predlog spremembe 602
Rachida Dati

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) projekt ni ustrezen glede na poslovni 
načrt in druge izvedene ocene, zlasti tiste, 
ki so jih opravili morebitni vlagatelji ali 
posojilodajalci. Odločitev o spodbudah in 
njena utemeljitev iz člena 14(3) se 
upoštevata pri oceni poslovne sposobnosti 
preživetja projekta; in

(b) projekt tržno ni izvedljiv glede na 
poslovni načrt in druge izvedene ocene, 
zlasti tiste, ki so jih opravili morebitni 
vlagatelji ali posojilodajalci. Odločitev o 
spodbudah in njena utemeljitev iz 
člena 14(3) se upoštevata pri oceni tržne 
izvedljivosti projekta; če konkurira več 
projektov, ki tržno niso izvedljivi, je treba 
primerjati vse stroške in koristi 
posameznih projektov ter izbrati tistega, ki 
ima najboljše razmerje med stroški in 
koristmi;  in

Or. fr

Obrazložitev

Če ni zagotovila, da je zadevni projekt najboljši med vsemi projekti, ki tržno niso izvedljivi, 
tržna neizvedljivost kot edino merilo ne zadostuje. 
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Predlog spremembe 603
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) projekt ni ustrezen glede na poslovni 
načrt in druge izvedene ocene, zlasti tiste, 
ki so jih opravili morebitni vlagatelji ali 
posojilodajalci. Odločitev o spodbudah in 
njena utemeljitev iz člena 14(3) se 
upoštevata pri oceni poslovne sposobnosti 
preživetja projekta; in

(b) projekt tržno ni izvedljiv glede na 
poslovni načrt in druge izvedene ocene, 
zlasti tiste, ki so jih opravili morebitni 
vlagatelji ali posojilodajalci. Odločitev o 
spodbudah in njena utemeljitev iz 
člena 14(3) se upoštevata pri oceni tržne 
izvedljivosti projekta; pri dajanju finančne 
podpore določenemu projektu skupnega 
interesa se preveri, ali to ne škoduje 
drugim projektom, ki so tržno izvedljivi; 
in

Or. en

Predlog spremembe 604
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) za projekt je bila predložena odločitev o 
čezmejni razporeditvi stroškov v skladu s 
členom 13 ali za projekte, ki so bili izvzeti 
v skladu s členom 36 
Direktive 2009/73/ES ali členom 17 
Uredbe (ES) št. 714/2009, je bilo 
predloženo mnenje pristojnih nacionalnih 
regulativnih organov in Agencije o 
sposobnosti gospodarskega preživetja 
projekta.

(c) za projekt je bila predložena odločitev o 
čezmejni razporeditvi stroškov v skladu s 
členom 13.

Or. en
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Obrazložitev

Glede na podobno vlogo neposrednih sredstev EU in izvzetja iz dostopa tretjih strani pri 
podpiranju finančne izvedljivosti projekta je treba odločitve o obeh orodjih sprejeti istočasno, 
da se zagotovi pravo ravnotežje med njima in prepreči izkrivljanje konkurence med projekti.

Predlog spremembe 605
Ioanis Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ca) med projekti, ki prispevajo k 
izvajanju istih prednostnih koridorjev 
Unije, ni izkrivljanja konkurence.

Or. en

Predlog spremembe 606
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ca) projekt ne vodi k izkrivljanju trga s 
škodovanjem drugim projektom, ki so 
sposobni poslovno preživeti.

Or. en

Obrazložitev

Projekte skupnega interesa je treba skrbno izbrati, da ne pride do izkrivljanja tržnih pogojev.

Predlog spremembe 607
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk 1(e) in 4 Priloge II, so 
upravičeni tudi do finančne podpore 
Unije v obliki nepovratnih sredstev za dela 
v skladu z določbami [Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope], če 
lahko zadevni predstavniki projektov 
dokažejo pomembne pozitivne zunanje 
učinke projektov in majhno poslovno 
sposobnost preživetja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Projekte skupnega interesa, ki bi jih bilo treba uresničiti do leta 2020, bi morale določiti 
energetske smernice. 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 instrumenta za povezovanje 
Evrope . 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.

Predlog spremembe 608
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk 1(e) in 4 Priloge II, so 
upravičeni tudi do finančne podpore Unije 
v obliki nepovratnih sredstev za dela v 
skladu z določbami [Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope], če 
lahko zadevni predstavniki projektov 
dokažejo pomembne pozitivne zunanje 

3. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk 1(e) in 4 Priloge II, so 
upravičeni tudi do finančne podpore Unije 
v obliki nepovratnih sredstev za dela v 
skladu z določbami [Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope], če 
lahko zadevni predstavniki projektov 
dokažejo pomembne pozitivne zunanje 
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učinke projektov in majhno poslovno 
sposobnost preživetja.

učinke projektov in tržno neizvedljivost.

Finančne podpore, ki je že bila dodeljena 
nekemu projektu skupnega interesa, 
naknadno ni mogoče preklicati, če slednji 
izgubi status projekta skupnega interesa. 
To ne posega v morebitno odločbo 
Računskega sodišča.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da finančne podpore, ki je že dodeljena nekemu projektu skupnega 
interesa (vključno s spodbudami za naložbe), naknadno ni mogoče preklicati, če projekt 
izgubi svoj status, razen če je očitno, da je predstavnik projekta podal napačne informacije, 
da je projekt dobil status projekta skupnega interesa.

Predlog spremembe 609
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk 1(e) in 4 Priloge II, so 
upravičeni tudi do finančne podpore Unije 
v obliki nepovratnih sredstev za dela v 
skladu z določbami [Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope], če 
lahko zadevni predstavniki projektov 
dokažejo pomembne pozitivne zunanje 
učinke projektov in majhno poslovno 
sposobnost preživetja.

3. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točke 1(e) Priloge II, so 
upravičeni tudi do finančne podpore Unije 
v obliki nepovratnih sredstev za dela v 
skladu z določbami [Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope], če 
lahko zadevni predstavniki projektov 
dokažejo pomembne pozitivne zunanje 
učinke projektov in tržno neizvedljivost.

Or. de

Predlog spremembe 610
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE



PE487.999v01-00 82/93 AM\900618SL.doc

SL

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk 1(e) in 4 Priloge II, so 
upravičeni tudi do finančne podpore Unije 
v obliki nepovratnih sredstev za dela v 
skladu z določbami [Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope], če 
lahko zadevni predstavniki projektov 
dokažejo pomembne pozitivne zunanje 
učinke projektov in majhno poslovno 
sposobnost preživetja.

3. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točke 1(e) Priloge II, so 
upravičeni tudi do finančne podpore Unije 
v obliki nepovratnih sredstev za dela v 
skladu z določbami [Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope], če 
lahko zadevni predstavniki projektov 
dokažejo pomembne pozitivne zunanje 
učinke projektov in tržno neizvedljivost.

Or. en

Predlog spremembe 611
Algirdas Saudargas

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk 1(e) in 4 Priloge II, so 
upravičeni tudi do finančne podpore Unije 
v obliki nepovratnih sredstev za dela v 
skladu z določbami [Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope], če 
lahko zadevni predstavniki projektov 
dokažejo pomembne pozitivne zunanje 
učinke projektov in majhno poslovno 
sposobnost preživetja.

3. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točke 1(e) Priloge II, so 
upravičeni tudi do finančne podpore Unije 
v obliki nepovratnih sredstev za dela v 
skladu z določbami [Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope], če 
lahko zadevni predstavniki projektov 
dokažejo pomembne pozitivne zunanje 
učinke projektov in tržno neizvedljivost.

Or. en

Predlog spremembe 612
Alejo Vidal-Quadras



AM\900618SL.doc 83/93 PE487.999v01-00

SL

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3a. Izpolnjevanje pogojev za finančno 
pomoč Unije za projekte skupnega 
interesa se preuči glede na njihovo 
stopnjo prispevanja k enemu ali več 
ustreznim ciljem, kot določa člen 1a. Ta 
prispevek se izmeri na podlagi danih meril 
za posamezne cilje, kot sledijo:
(i) spodbujanje nadaljnjega povezovanja 
notranjega energetskega trga in čezmejne 
interoperabilnosti elektroenergetskega in 
plinskega omrežja: 
– število projektov, ki učinkovito 
povezujejo omrežja držav članic med seboj 
in odstranjujejo notranje ovire;
– zmanjšanje ali odprava energetske 
osamitve držav članic;
– delež moči čezmejnega prenosa 
električne energije v primerjavi z 
instalirano močjo proizvodnje električne 
energije v ustreznih državah članicah; in
– delež največjega koničnega 
povpraševanja v dveh zadevnih državah 
članicah, ki ga pokrivajo medsebojne 
plinske povezave z obrnljivo smerjo toka;
(ii) krepitev zanesljivosti oskrbe Unije z 
energijo, ki se meri s spreminjanjem 
odpornosti sistema in varnostjo sistemskih 
operacij: 
– število projektov in njihova zmogljivost, 
da omogočajo diverzifikacijo virov 
dobave, partnerjev na področju dobave in 
poti;
– število projektov, ki povečujejo 
skladiščno zmogljivost;
– zmanjšanje predvidljivega števila motenj 
in njihovega trajanja;
– količina energije iz obnovljivih virov, 
izgubljene zaradi neobstoja čezmejnih 
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povezav, ki se ji je moč izogniti;
– povezave izoliranih trgov z bolj 
raznolikimi viri oskrbe; ali
(iii) prispevek k trajnostnemu razvoju in 
varstvu okolja:
– prenos električne energije iz obnovljivih 
virov iz proizvodnje v velika središča 
porabe in skladišča;
– količina preprečenih emisij CO2 z 
izvajanjem projektov, ki so bili deležni 
podpore v okviru instrumenta za 
povezovanje Evrope.

Or. en

Predlog spremembe 613
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3a. Projekti, ki prispevajo k energetski 
učinkovitosti in vključevanju distribuirane 
proizvodnje energije iz obnovljivih virov, 
prejmejo najmanj dve tretjini finančne 
podpore, ki je na voljo za projekte na 
področju energetske infrastrukture.

Or. de

Predlog spremembe 614
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3a. Poudarja, da se je treba izogniti 
vsakemu izkrivljanju konkurence, zlasti 
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med projekti, ki prispevajo k izvajanju 
istega prednostnega koridorja Unije. 

Or. en

Predlog spremembe 615
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3a. Projekti elektroenergetske 
infrastrukture prejmejo najmanj dve 
tretjini razpoložljive finančne podpore za 
projekte energetske infrastrukture.

Or. en

Obrazložitev

The Commission has estimated total investment needs in European energy infrastructures up 
to 2020 at about EUR 200 billion divided into about EUR 140 billion for high voltage 
electricity transmission systems, both onshore and offshore, storage, and smart grid 
applications at transmission and distribution level. Whereas the remaining amount of 
approximately EUR 70 billion would be intended for high pressure gas transmission 
pipelines, this difference in investment needs should be properly reflected with a prioritisation
of at least double the amount for electricity infrastructure in the available budget.

Predlog spremembe 616
Fiona Hall

Predlog uredbe
Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 15a
Namenitev sredstev za elektroenergetsko 

infrastrukturo
1. Določi se finančna podpora za 
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energetsko infrastrukturo. Projekti 
elektroenergetske infrastrukture prejmejo
najmanj dve tretjini skupne finančne 
podpore, ki je na voljo za projekte 
energetske infrastrukture.

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da so finančne potrebe projektov električne energije dvakrat večje od potreb 
tistih za plin, se mora ta razlika v potrebah po naložbah jasno odražati v namenitvi vsaj 
dvakrat večjega zneska za elektroenergetsko infrastrukturo v primerjavi s projekti za plinsko 
infrastrukturo in druge možne energetske infrastrukturne projekte.

Predlog spremembe 617
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija najpozneje leta 2017 objavi 
poročilo o izvajanju projektov skupnega 
interesa. To poročilo vključuje 
vrednotenje:

1. Komisija vsako leto Evropskemu 
parlamentu in Svetu EU predloži poročilo, 
ki vključuje:

Or. ro

Predlog spremembe 618
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ba) dejanskih stroškov in učinka 
projektov skupnega interesa na ravni 
Unije;

Or. en
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Predlog spremembe 619
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – točka d - tretja alinea (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– opredelitve najboljših in inovativnih 
praks v zvezi z udeležbo zainteresiranih 
strani in blaženjem okoljskega vpliva med 
postopki izdajanja dovoljenj in izvajanjem 
projekta;

Or. en

Predlog spremembe 620
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija najpozneje leta 2017 
Evropskemu parlamentu in Svetu EU 
predloži poročilo o izvajanju projektov 
skupnega interesa. To poročilo vključuje 
vrednotenje:
(a) napredka pri pripravi, razvoju in 
izvajanju projektov skupnega interesa, 
izbranih v skladu s členom 3 in, po 
potrebi, zamud pri izvajanju in drugih 
težav, ki se pojavijo;

(b) sredstev, ki jih je rezervirala in 
izplačala Unija za projekte skupnega 
interesa v skladu z določbami [Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
ustanovitvi instrumenta za povezovanje 
Evrope], v primerjavi s skupno vrednostjo 
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financiranih projektov skupnega interesa;
(c) razvoja ravni medsebojne povezanosti 
držav članic in ustreznega razvoja cen 
energije, vzrokov za to ter s tem povezanih 
ekonomskih stroškov v sektorjih 
električne energije in plina;
(d) v zvezi z izdajo dovoljenj in 
sodelovanjem javnosti:
– povprečnega in najdaljšega skupnega 
trajanja postopkov za izdajo dovoljenj za 
projekte skupnega interesa, vključno s 
trajanjem posameznih korakov postopka 
za izdajo dovoljenj v primerjavi s 
časovnim razporedom, predvidenim z 
začetnimi ključnimi mejniki iz 
člena 11(3);
– ravni nasprotovanja proti projektom 
skupnega interesa (zlasti število pisnih 
ugovorov med postopkom javne razprave, 
število pravnih ukrepov); 
(e) v zvezi z regulativno obravnavo:
– števila projektov skupnega interesa, za 
katere je bila sprejeta odločitev o čezmejni 
razporeditvi stroškov v skladu s 
členom 13;
– števila in vrste projektov skupnega 
interesa, ki so prejeli posebne spodbude v 
skladu s členom 14.

Or. ro

Predlog spremembe 621
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija bo vzpostavila platformo za 
preglednost infrastrukture, ki bo enostavno 
dostopna širši javnosti. Ta platforma bo 
vsebovala naslednje informacije:

Komisija vzpostavi v spletu v vseh uradnih 
jezikih Unije platformo za preglednost 
infrastrukture, ki je enostavno dostopna 
širši javnosti. Ta platforma vsebuje
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naslednje informacije:

Or. de

Predlog spremembe 622
Ioanis Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) splošne informacije, ki se redno 
posodabljajo, vključno z geografskimi 
informacijami, za vsak projekt skupnega 
interesa;

(a) splošne informacije, ki se redno 
posodabljajo, vključno z geografskimi 
informacijami in stroški, za vsak projekt 
skupnega interesa;

Or. en

Predlog spremembe 623
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(aa) redno posodobljene informacije o 
delu skupin, ustanovljenih v skladu s 
členom 3(2), vključno z dokumenti in 
analizami, predloženimi v obravnavo v 
skupinah, pri čemer se izključene 
kakršnekoli poslovne skrivnosti, ki jih te 
informacije vsebujejo;

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi učinkovit pristop k udeležbi javnosti in njeno odobravanje, je treba že od 
vsega začetka skrbeti za preglednost postopkov za načrtovanje omrežij. Če bi se preglednost 
zagotovila samo kasneje, bi to pomenilo, da bi nekateri projekte videli kot izvršeno dejstvo, 
kar bi spodkopalo splošni namen predloga.
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Predlog spremembe 624
Pavel Poc

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) najpomembnejše rezultate analize 
stroškov in koristi za zadevne projekte 
skupnega interesa, pridobljene na podlagi 
metodologije, pripravljene v skladu s 
členom 12, razen poslovno občutljivih 
informacij.

(c) celotne rezultate analize stroškov in 
koristi za zadevne projekte skupnega 
interesa, pridobljene na podlagi 
metodologije, pripravljene v skladu s 
členom 12, razen poslovno občutljivih 
informacij.

Or. en

Obrazložitev

Celotni rezultati analize stroškov in koristi za posamezen projekt morajo biti zainteresiranim 
stranem enostavno in povsem dostopni (ob upoštevanju zaupnosti poslovno občutljivih 
informacij). Postopek informiranja in obveščanja javnosti bi zainteresiranim stranem moral 
omogočati, da so vedno seznanjeni z napredovanjem projekta.

Predlog spremembe 625
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) najpomembnejše rezultate analize 
stroškov in koristi za zadevne projekte 
skupnega interesa, pridobljene na podlagi 
metodologije, pripravljene v skladu s 
členom 12, razen poslovno občutljivih 
informacij.

(c) celotne rezultate analize stroškov in 
koristi za zadevne projekte skupnega 
interesa, pridobljene na podlagi 
metodologije, pripravljene v skladu s 
členom 12, razen poslovno občutljivih 
informacij.

Or. en
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Predlog spremembe 626
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) najpomembnejše rezultate analize 
stroškov in koristi za zadevne projekte 
skupnega interesa, pridobljene na podlagi 
metodologije, pripravljene v skladu s 
členom 12, razen poslovno občutljivih 
informacij.

(c) najpomembnejše rezultate predhodne 
analize stroškov in koristi za zadevne 
projekte skupnega interesa, pridobljene na 
podlagi metodologije, pripravljene v skladu 
s členom 12, razen poslovno občutljivih 
informacij.

Or. en

Predlog spremembe 627
António Fernando Correia de Campos, Pavel Poc

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(aa) redno posodobljene informacije o 
delu skupin, ustanovljenih v skladu s 
členom 3(2), vključno z dnevnim redom in 
zapisniki sej, vendar brez kakršnihkoli 
poslovnih skrivnosti;

Or. en

Predlog spremembe 628
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ca) informacije o aktualnem seznamu 
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projektov skupnega interesa, pregled 
posameznih stopenj v postopku odločanja 
in dnevne rede sestankov regionalnih 
skupin z naknadno objavo zapisnikov in 
izvršenih sklepov.

Or. en

Predlog spremembe 629
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ca) naknadnega oceno učinka, ki opisuje 
učinke izvedenih projektov skupnega 
interesa na ravni Unije.

Or. en

Predlog spremembe 630
António Fernando Correia de Campos

Predlog uredbe
Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 18a
Uredba ES št. 713/2009 se spremeni, 
kakor sledi:
Člen 22(a) se nadomesti z:
Ob zahtevkih za izvzetje v skladu s členom 
9 (1) in za katerekoli druge storitve, ki jih 
zagotavlja Agencija v skladu z [uredbo o 
smernicah za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe št. 
1364/2006/ES], se Agenciji plačajo 
pristojbine.
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Or. en

Obrazložitev

Izvajanje pomembnih nalog agencije ACER ne sme biti okrnjeno zaradi proračunskih 
omejitev, s katerimi bi se ta soočala. 


