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Predlog spremembe 631
Gaston Franco

Predlog uredbe
Priloga I – del 1 – točka 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Omrežje v severnih morjih („OSM“):
integrirano električno omrežje v Severnem 
morju, Irskem morju, Rokavskem prelivu, 
Baltskem morju in sosednjih vodah za 
prenos električne energije iz obnovljivih 
virov energije na morju v središča porabe 
in shranjevanja ter za povečanje čezmejne 
izmenjave električne energije.

(1) Omrežje v severnih morjih („OSM“): 
integrirano električno omrežje v Severnem 
morju, Irskem morju, Rokavskem prelivu, 
Baltskem morju in sosednjih vodah ter 
povezan razvoj omrežja (medsebojne 
povezave, okrepitve notranjega omrežja 
na kopnem) za prenos električne energije 
iz obnovljivih virov energije na morju v 
središča porabe in shranjevanja ter za 
povečanje čezmejne izmenjave električne 
energije.

Or. en

Obrazložitev

Zajeti je treba razvoj na kopnem in podmorske povezovalne vode.

Predlog spremembe 632
Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga I – del 1 – točka 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Elektroenergetske povezave med 
severom in jugom v Zahodni Evropi („PSJ 
Zahod – elektrika“): povezave med 
državami članicami v regiji s 
sredozemskimi tretjimi državami, in sicer 
za integracijo električne energije iz 
obnovljivih virov energije.

(2) Elektroenergetske povezave med 
severom in jugom v zahodni Evropi („PSJ 
Zahod – elektrika“): povezave med 
državami članicami v regiji, tj. med 
Iberskim polotokom in Francijo, za 
vzpostavitev notranjega trga in integracijo 
proizvodnje iz obnovljivih virov energije, 
ter povezave s sredozemskimi tretjimi 
državami.

Or. en
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Predlog spremembe 633
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Priloga I – del 1 – točka 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Elektroenergetske povezave med 
severom in jugom v Zahodni Evropi („PSJ 
Zahod – elektrika“): povezave med 
državami članicami v regiji s 
sredozemskimi tretjimi državami, in sicer 
za integracijo električne energije iz 
obnovljivih virov energije.

(2) Elektroenergetske povezave med 
severom in jugom v srednjezahodni in 
jugozahodni Evropi („PSJ Zahod –
elektrika“): povezave med državami 
članicami v regiji s sredozemskimi tretjimi 
državami, in sicer za integracijo električne 
energije iz obnovljivih virov energije.

Or. en

Predlog spremembe 634
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – del 1 – točka 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Elektroenergetske povezave med 
severom in jugom v Zahodni Evropi („PSJ 
Zahod – elektrika“): povezave med 
državami članicami v regiji s 
sredozemskimi tretjimi državami, in sicer 
za integracijo električne energije iz 
obnovljivih virov energije.

(2) Elektroenergetske povezave med 
severom in jugom v zahodni Evropi („PSJ 
Zahod – elektrika“): povezave med 
državami članicami v regiji s tretjimi 
državami, in sicer za integracijo električne 
energije iz obnovljivih virov energije.

Or. en

Predlog spremembe 635
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga I – del 1 – točka 2 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Elektroenergetske povezave med 
severom in jugom v Zahodni Evropi („PSJ 
Zahod – elektrika“): povezave med 
državami članicami v regiji s 
sredozemskimi tretjimi državami, in sicer 
za integracijo električne energije iz 
obnovljivih virov energije.

(2) Elektroenergetske povezave med 
severom in jugom v zahodni Evropi („PSJ 
Zahod – elektrika“): povezave med 
državami članicami v regiji s tretjimi 
državami, in sicer za integracijo električne 
energije iz obnovljivih virov energije.

Or. en

Obrazložitev

To bi omogočilo izpolnjevanje pogojev vsem tretjim državam, ne glede na to, ali gre za 
sredozemske države, Švico ali Norveško, še posebej pri projektih za skladiščenje električne 
energije, ki so zelo pomembni in potrebni za boljše vključevanje električne energije iz 
obnovljivih virov.

Predlog spremembe 636
Paul Rübig

Predlog uredbe
Priloga I – del 1 – točka 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Elektroenergetske povezave med 
severom in jugom v Zahodni Evropi („PSJ 
Zahod – elektrika“): povezave med 
državami članicami v regiji s 
sredozemskimi tretjimi državami, in sicer 
za integracijo električne energije iz 
obnovljivih virov energije.

(2) Elektroenergetske povezave med 
severom in jugom v zahodni Evropi („PSJ 
Zahod – elektrika“): povezave med 
državami članicami v regiji s tretjimi 
državami, in sicer za integracijo električne 
energije iz obnovljivih virov energije.

Or. de

Obrazložitev

Ker sedanje besedilo omenja le Sredozemlje, ni mogoče vključiti drugih tretjih držav.

Predlog spremembe 637
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner
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Predlog uredbe
Priloga I – del 1 – točka 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Zadevne države članice: Belgija, Francija, 
Nemčija, Irska, Italija, Luksemburg, 
Nizozemska, Malta, Portugalska, Španija 
in Združeno kraljestvo.

Zadevne države članice: Belgija, Francija, 
Nemčija, Irska, Luksemburg, Nizozemska, 
Portugalska, Španija in Združeno 
kraljestvo.

Jugozahodni podkoridor na področju 
električne energije (podkoridor JZ)

Or. en

Predlog spremembe 638
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga I – del 1 – točka 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Zadevne države članice: Belgija, Francija, 
Nemčija, Irska, Italija, Luksemburg, 
Nizozemska, Malta, Portugalska, Španija 
in Združeno kraljestvo.

Zadevne države članice: Avstrija, Belgija, 
Francija, Nemčija, Irska, Italija, 
Luksemburg, Nizozemska, Malta, 
Portugalska, Španija in Združeno 
kraljestvo.

Or. en

Predlog spremembe 639
Paul Rübig

Predlog uredbe
Priloga I – del 1 – točka 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Zadevne države članice: Belgija, Francija, 
Nemčija, Irska, Italija, Luksemburg, 
Nizozemska, Malta, Portugalska, Španija 
in Združeno kraljestvo.

Zadevne države članice: Avstrija, Belgija, 
Francija, Nemčija, Irska, Italija, 
Luksemburg, Nizozemska, Malta, 
Portugalska, Španija in Združeno 
kraljestvo.
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Or. de

Obrazložitev

Zaradi svojega geografskega položaja in vključevanja v energetsko gospodarstvo ima Avstrija 
ključno vlogo v elektroenergetskih tokovih v zahodni Evropi, zlasti v trikotniku, ki ga 
sestavljajo Nemčija, Avstrija in Švica. Zato bi morala biti tudi Avstrija vključena kot ena od 
zadevnih držav članic v kategoriji elektroenergetskih povezav med severom in jugom v 
zahodni Evropi („PSJ Zahod – elektrika“) in izrecno navedena v Prilogi I, del 1, odstavek 2.

Predlog spremembe 640
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Priloga I – del 1 – točka 2 – odstavek 2 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) Jugozahodni podkoridor (Portugalska, 
Španija in Francija): povečanje 
povezovalne zmogljivosti za spodbujanje 
povezovanja trgov in polno izkoriščanje 
obnovljivih virov energije, vključno s 
tistimi, ki bi se lahko uvažali iz Afrike, in

Or. en

Predlog spremembe 641
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Priloga I – del 1 – točka 2 – odstavek 2 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) Srednjezahodni podkoridor 
(Nizozemska, Belgija, Luksemburg, 
Francija, Nemčija, Irska, Velika 
Britanija)

Or. en

Obrazložitev

Predlagani koridorji za električno energijo so preveliki. Opredeliti bi bilo treba podskupine v 
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skladu s sedanjimi in tekočimi regionalnimi pobudami za električno energijo, v katerih bi bilo 
treba predhodno razpravljati o projektih, za katere naj bi zaprosili za status projektov 
skupnega interesa. Regionalne pobude za električno energijo že imajo izkušnje ter 
vzpostavljeno pravilno strukturo upravljanja in vključevanje deležnikov. Zato bi bilo treba 
koridorje čim bolj približati strukturam regionalnega sodelovanja, ki so že vzpostavljene in 
uspešno delujejo.

Predlog spremembe 642
Gaston Franco

Predlog uredbe
Priloga I – del 1 – točka 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

(3) Elektroenergetske povezave med 
severom in jugom v zahodni Evropi („PSJ 
Zahod – elektrika“): povezave med 
državami članicami v regiji in s 
sredozemskimi tretjimi državami ter 
zmogljivosti za shranjevanje elektrike, 
zlasti za integracijo in spodbujanje 
električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije;

Or. fr

Predlog spremembe 643
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Priloga I – del 1 – točka 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

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

Predlog spremembe 644
Pavel Poc

Predlog uredbe
Priloga I – del 1 – točka 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

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

Or. en

Predlog spremembe 645
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog uredbe
Priloga I – del 1 – točka 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

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

Or. en

Obrazložitev

Spremembe so predlagane zato, da ne bi omejevale cilja koridorja, ki bi moral biti dopolniti 
obseg notranjega trga, vendar pa ne le z vključevanjem proizvodnje energije iz obnovljivih 
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virov.

Predlog spremembe 646
Pavel Poc

Predlog uredbe
Priloga I – del 1 – točka 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Zadevne države članice: Avstrija, 
Bolgarija, Češka republika, Ciper,
Nemčija, Grčija, Madžarska, Italija, 
Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija.

Zadevne države članice: Avstrija, 
Bolgarija, Češka republika, Nemčija, 
Madžarska, Italija, Poljska, Romunija, 
Slovaška in Slovenija.

Or. en

Predlog spremembe 647
Pavel Poc

Predlog uredbe
Priloga I – del 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3a) Elektroenergetske povezave med 
severom in jugom v jugovzhodni Evropi 
(„PSJ Jugovzhod – elektrika“): povezave 
in notranji daljnovodi v smereh sever–jug, 
povezave z državami zunaj Unije, za 
vzpostavitev notranjega trga in integracijo 
proizvodnje iz obnovljivih virov energije.
Zadevne države članice: Bolgarija, Ciper, 
Grčija, Madžarska, Italija, Romunija in 
Slovenija;

Or. en

Obrazložitev

Prednostni koridorji za električno energijo bi morali sovpadati z nekdanjimi regijami. 
Akcijski načrt PSJ s predlogi za projekte skupnega interesa obsega 9 držav članic, ki so 
vključene v spremenjeni odstavek 1(3). Skupina iz (3a) bi morala pripraviti svoj akcijski 
načrt. Neprimerno je širiti regije, ker bo soglasje zelo težko doseči.
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Predlog spremembe 648
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog uredbe
Priloga I – del 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3a) Povezovanje izoliranih otoških 
električnih sistemov s celinskimi omrežji, 
kar bo ugodno vplivalo na povezan trg z 
električno energijo, povečalo prodor 
obnovljivih virov energije in omogočilo 
prenos energije iz obnovljivih virov na 
celino.

Or. en

Obrazložitev

Glede na velik potencial energije iz obnovljivih virov na grških otokih, ki bi lahko bila dana 
na voljo državam članicam, da bi dosegle svoje cilje, predlagamo razmislek o naslednjem 
dodatku k tej točki.

Predlog spremembe 649
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – del 1 – točka 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Načrt medsebojnega povezovanja na 
baltskem energetskem trgu na področju 
električne energije („NMPBET –
elektrika“): medsebojne povezave med 
državami članicami v baltski regiji in 
ustrezna okrepitev notranjih omrežnih 
infrastruktur z namenom prekinitve 
osamitve baltskih držav ter spodbujanja 
povezovanja trgov v regiji.

(4) Načrt medsebojnega povezovanja na 
baltskem energetskem trgu na področju 
električne energije („NMPBET –
elektrika“): medsebojne povezave med 
državami članicami v baltski regiji in 
ustrezna okrepitev notranjih omrežnih 
infrastruktur z namenom prekinitve 
osamitve baltskih držav ter spodbujanja 
povezovanja trgov in intregracije 
proizvodnje iz obnovljivih virov energije v 
regiji.
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Predlog spremembe 650
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga I – del 2 – točka 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Plinske povezave med severom in 
jugom v Zahodni Evropi („PSJ Zahod –
plin“): povezovalne zmogljivosti plinskih 
povezav med severom in jugom v Zahodni
Evropi za dodatno širitev oskrbovalnih poti 
ter povečanje kratkoročne dobavljivosti 
plina.

(5) Plinske povezave med severom in 
jugom v zahodni Evropi („PSJ Zahod –
plin“): plinska infrastruktura plinskih 
povezav med severom in jugom v zahodni
Evropi za dodatno diverzifikacijo zunanjih
oskrbovalnih virov in poti ter večjo 
zanesljivost oskrbe srednje Evrope, 
povečanje kratkoročne dobavljivosti plina
ter gradnja in optimizacija obstoječih 
terminalov za utekočinjeni zemeljski plin 
in infrastrukture za skladiščenje plina.

Or. en

Predlog spremembe 651
Vicente Miguel Garcés Ramón

Predlog uredbe
Priloga I – del 2 – točka 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Plinske povezave med severom in 
jugom v Zahodni Evropi („PSJ Zahod –
plin“): povezovalne zmogljivosti plinskih 
povezav med severom in jugom v Zahodni
Evropi za dodatno širitev oskrbovalnih 
poti ter povečanje kratkoročne 
dobavljivosti plina.

(5) Plinske povezave med severom in 
jugom v zahodni Evropi („PSJ Zahod –
plin“): povezovalne zmogljivosti plinskih 
povezav med severom in jugom v zahodni
Evropi za odpravljanje notranjih 
zamaškov ter povečanje kratkoročne 
dobavljivosti, s čimer bi bili v celoti 
izkoriščeni možni alternativni zunanji 
oskrbovalni viri, vključno s tistimi iz 
Afrike, in optimiziranje obstoječih obratov 
za utekočinjeni zemeljski plin in skladišč.
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Predlog spremembe 652
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Priloga I – del 2 – točka 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Plinske povezave med severom in 
jugom v Zahodni Evropi („PSJ Zahod –
plin“): povezovalne zmogljivosti plinskih
povezav med severom in jugom v Zahodni
Evropi za dodatno širitev oskrbovalnih poti 
ter povečanje kratkoročne dobavljivosti 
plina.

(5) Plinske povezave med severom in 
jugom v zahodni Evropi („PSJ Zahod –
plin“): plinska infrastruktura plinskih
povezav med severom in jugom v zahodni
Evropi za dodatno diverzifikacijo 
oskrbovalnih poti ter povečanje 
kratkoročne dobavljivosti plina.

Or. en

Predlog spremembe 653
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Priloga I – del 2 – točka 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Zadevne države članice: Belgija, Francija, 
Nemčija, Irska, Italija, Luksemburg, 
Malta, Nizozemska, Portugalska, Španija 
in Združeno kraljestvo.

Zadevne države članice: Belgija, Francija, 
Nemčija, Irska, Luksemburg, Nizozemska, 
Portugalska, Španija, Velika Britanija, 
Severna Irska, Danska, Švedska in 
Norveška.

Zadevni podkoridorji:

Or. en

Predlog spremembe 654
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Priloga I – del 2 – točka 5 – odstavek 2 – točka a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) Južni koridor (Portugalska, Španija in 
Francija): povečanje povezovalne 
zmogljivosti, popolno izkoriščanje možnih 
alternativnih zunanjih oskrbovalnih virov, 
vključno s tistimi iz Afrike, in optimizacija 
obstoječe infrastrukture, zlasti obstoječih 
obratov za utekočinjeni zemeljski plin in 
skladišč.

Or. en

Predlog spremembe 655
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Priloga I – del 2 – točka 5 – odstavek 2 – točka 6 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) Severozahodni koridor (Belgija, 
Nizozemska, Francija, Irska, Velika 
Britanija, Severna Irska, Nemčija, 
Danska, Švedska, Luksemburg in 
Norveška (opazovalka));

Or. en

Obrazložitev

Predlagani koridorji za plin so preveliki in zainteresirane strani so že vključene. Opredeliti bi 
bilo treba podskupine v skladu s sedanjimi in tekočimi regionalnimi pobudami za plin, v 
katerih bi se bilo treba predhodno odločiti, katere projekte naj bi predlagali za status 
projektov skupnega interesa. Regionalne pobude za plin že imajo izkušnje ter vzpostavljeno 
pravilno strukturo upravljanja in vključevanje zainteresiranih strani, zato bi bilo treba 
koridorje čim bolj približati strukturam regionalnega sodelovanja, ki so že vzpostavljene in 
uspešno delujejo.

Predlog spremembe 656
Niki Cavela (Niki Tzavela)
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Predlog uredbe
Priloga I – del 2 – točka 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Plinske povezave med severom in 
jugom v srednjevzhodni in jugovzhodni 
Evropi („PSJ Vzhod – plin“): regionalne 
plinske povezave med regijo Baltskega 
morja, Jadranskim in Egejskim morjem ter
Črnim morjem predvsem za širjenje in 
povečanje varnosti oskrbovalnih poti s 
plinom.

(6) Plinske povezave med severom in 
jugom v srednjevzhodni in jugovzhodni 
Evropi („PSJ Vzhod – plin“): energetska 
infrastruktura med regijo Baltskega morja, 
Jadranskim in Egejskim morjem, Črnim 
morjem ter vzhodnim Sredozemljem,
predvsem za diverzifikacijo in povečanje 
varnosti oskrbovalnih poti s plinom.

Or. en

Obrazložitev

Spremembe, predlagane za večji poudarek na cilju koridorja, tj. diverzifikaciji, pa tudi za 
vključevanje vzhodnega Sredozemlja glede na dejstvo, da to zadeva dve državi članici, ki sta 
že na zadevnem seznamu.

Predlog spremembe 657
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga I – del 2 – točka 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Plinske povezave med severom in 
jugom v srednjevzhodni in jugovzhodni 
Evropi („PSJ Vzhod – plin“): regionalne 
plinske povezave med regijo Baltskega 
morja, Jadranskim in Egejskim morjem ter 
Črnim morjem predvsem za širjenje in 
povečanje varnosti oskrbovalnih poti s 
plinom.

(6) Plinske povezave med severom in 
jugom v srednjevzhodni in jugovzhodni 
Evropi („PSJ Vzhod – plin“): regionalne 
plinske povezave in infrastruktura med 
regijo Baltskega morja, Jadranskim in 
Egejskim morjem ter Črnim morjem, 
vključno s terminali in skladišči za 
utekočinjeni zemeljski plin (LNG) in 
stisnjeni zemeljski plin (CNG), predvsem 
za diverzifikacijo in povečanje varnosti 
oskrbovalnih poti s plinom.

Or. en
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Predlog spremembe 658
Ioan Enciu

Predlog uredbe
Priloga I – del 2 – točka 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Plinske povezave med severom in 
jugom v srednjevzhodni in jugovzhodni 
Evropi („PSJ Vzhod – plin“): regionalne 
plinske povezave med regijo Baltskega 
morja, Jadranskim in Egejskim morjem ter 
Črnim morjem predvsem za širjenje in 
povečanje varnosti oskrbovalnih poti s 
plinom.

(6) Plinske povezave med severom in 
jugom v srednjevzhodni in jugovzhodni 
Evropi („PSJ Vzhod – plin“): regionalna 
plinska infrastruktura in povezave med 
regijo Baltskega morja, Jadranskim in 
Egejskim morjem ter Črnim morjem,
predvsem za diverzifikacijo in povečanje 
varnosti oskrbovalnih poti s plinom.

Or. en

Predlog spremembe 659
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Priloga I – del 2 – točka 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Plinske povezave med severom in 
jugom v srednjevzhodni in jugovzhodni 
Evropi („PSJ Vzhod – plin“): regionalne 
plinske povezave med regijo Baltskega 
morja, Jadranskim in Egejskim morjem ter 
Črnim morjem predvsem za širjenje in 
povečanje varnosti oskrbovalnih poti s 
plinom.

(6) Plinske povezave med severom in 
jugom v srednjevzhodni in jugovzhodni 
Evropi („PSJ Vzhod – plin“): regionalne 
plinske povezave in infrastruktura med 
regijo Baltskega morja, Jadranskim in 
Egejskim morjem ter Črnim morjem,
predvsem za diverzifikacijo in povečanje 
varnosti oskrbovalnih poti s plinom.

Or. en

Predlog spremembe 660
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Priloga I – del 2 – točka 6 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Plinske povezave med severom in 
jugom v srednjevzhodni in jugovzhodni 
Evropi („PSJ Vzhod – plin“): regionalne 
plinske povezave med regijo Baltskega 
morja, Jadranskim in Egejskim morjem ter 
Črnim morjem predvsem za širjenje in 
povečanje varnosti oskrbovalnih poti s 
plinom.

(6) Plinske povezave med severom in 
jugom v srednjevzhodni in jugovzhodni
Evropi („PSJ Vzhod – plin“): regionalna 
plinska infrastruktura med regijo 
Baltskega morja, Jadranskim in Egejskim 
morjem ter Črnim morjem, predvsem za 
diverzifikacijo in povečanje varnosti 
oskrbovalnih poti s plinom.

Or. en

Predlog spremembe 661
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga I – del 2 – točka 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Južni plinski koridor („JPK“): prenos 
plina iz Kaspijskega bazena, osrednje 
Azije, Bližnjega vzhoda in vzhodnega 
Sredozemlja v Unijo za povečanje 
raznolikosti dobave plina.

(7) Južni plinski koridor („JPK“): 
infrastruktura za prenos plina iz 
Kaspijskega bazena, osrednje Azije, 
Bližnjega vzhoda in vzhodnega 
Sredozemlja v Unijo in njegovo 
shranjevanje, vključno s terminali in 
skladišči za utekočinjeni zemeljski plin 
(LNG) in stisnjeni zemeljski plin (CNG),
za povečanje diverzifikacije in zanesljivosti 
dobave plina.

Or. en

Predlog spremembe 662
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Priloga I – del 2 – točka 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Južni plinski koridor („JPK“): prenos (7) Južni plinski koridor („JPK“): plinska 
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plina iz Kaspijskega bazena, osrednje 
Azije, Bližnjega vzhoda in vzhodnega 
Sredozemlja v Unijo za povečanje
raznolikosti dobave plina.

infrastruktura za večjo diverzifikacijo 
dobave plina iz Kaspijskega bazena, 
osrednje Azije, Bližnjega vzhoda in 
vzhodnega Sredozemlja v Unijo.

Or. en

Predlog spremembe 663
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Priloga I – del 2 – točka 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Južni plinski koridor („JPK“): prenos 
plina iz Kaspijskega bazena, osrednje 
Azije, Bližnjega vzhoda in vzhodnega 
Sredozemlja v Unijo za povečanje 
raznolikosti dobave plina.

(7) Južni plinski koridor („JPK“): plinska 
infrastruktura za večjo diverzifikacijo 
dobave plina iz Kaspijskega bazena, 
osrednje Azije, Bližnjega vzhoda in 
vzhodnega Sredozemlja v Unijo.

Or. en

Predlog spremembe 664
Ioanis Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga I – del 2 – točka 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Južni plinski koridor („JPK“): prenos 
plina iz Kaspijskega bazena, osrednje 
Azije, Bližnjega vzhoda in vzhodnega 
Sredozemlja v Unijo za povečanje 
raznolikosti dobave plina.

(7) Južni plinski koridor („JPK“): prenos 
plina iz Kaspijskega bazena, osrednje 
Azije, Bližnjega vzhoda in vzhodnega 
Sredozemlja v Unijo za povečanje 
raznolikosti in zanesljivosti dobave plina 
in poti.

Or. en

Predlog spremembe 665
Algirdas Saudargas
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Predlog uredbe
Priloga I – del 2 – točka 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Načrt medsebojnega povezovanja na 
baltskem energetskem trgu na področju 
plina („NMPBET – plin“): infrastruktura 
za prekinitev osamitve treh baltskih držav 
in Finske ter njihove odvisnosti od enega 
dobavitelja in povečanje raznolikosti 
dobave v regiji Baltskega morja.

(8) Načrt medsebojnega povezovanja na 
baltskem energetskem trgu na področju 
plina („NMPBET – plin“): plinska 
infrastruktura med državami članicami v 
baltski regiji in ustrezna krepitev 
infrastrukture notranjega plinskega 
omrežja za prekinitev osamitve treh 
baltskih držav in Finske ter njihove 
odvisnosti od enega dobavitelja in 
povečanje raznolikosti in zanesljivosti
dobave v regiji Baltskega morja.

Or. en

Predlog spremembe 666
Ioanis Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga I – del 2 – točka 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Načrt medsebojnega povezovanja na 
baltskem energetskem trgu na področju 
plina („NMPBET – plin“): infrastruktura 
za prekinitev osamitve treh baltskih držav
in Finske ter njihove odvisnosti od enega 
dobavitelja in povečanje raznolikosti 
dobave v regiji Baltskega morja.

(8) Načrt medsebojnega povezovanja na 
baltskem energetskem trgu na področju 
plina („NMPBET – plin“): infrastruktura 
za prekinitev osamitve treh baltskih držav 
in Finske ter njihove odvisnosti od enega 
dobavitelja in povečanje raznolikosti in 
zanesljivosti dobave plina in poti v regiji 
Baltskega morja.

Or. en

Predlog spremembe 667
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga I – del 3 – točka 9 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Naftovodi v srednjevzhodni Evropi
(„NV“): interoperabilnost omrežja 
naftovodov v osrednji Vzhodni Evropi za 
povečanje varnosti oskrbe in zmanjšanje 
okoljskih tveganj.

(9) Naftovodi v srednji, vzhodni in 
jugovzhodni Evropi („NV“): 
interoperabilnost omrežja naftovodov v 
srednjevzhodni Evropi za povečanje 
varnosti oskrbe in zmanjšanje okoljskih 
tveganj.

Or. ro

Predlog spremembe 668
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Priloga I – del 3 – točka 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Naftovodi v srednjevzhodni Evropi 
(„NV“): interoperabilnost omrežja 
naftovodov v osrednji Vzhodni Evropi za 
povečanje varnosti oskrbe in zmanjšanje 
okoljskih tveganj.

(9) Koridorji za diverzifikacijo oskrbe z 
nafto v srednjevzhodni Evropi („NV“): 
interoperabilnost omrežja naftovodov v 
srednjevzhodni Evropi za povečanje 
varnosti oskrbe in zmanjšanje okoljskih 
tveganj.

Or. en

Predlog spremembe 669
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga I – del 3 – točka 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Zadevne države članice: Avstrija, Češka 
republika, Nemčija, Madžarska, Poljska in 
Slovaška.

Zadevne države članice: Avstrija, Češka 
republika, Nemčija, Madžarska, Poljska, 
Romunija in Slovaška.

Or. ro
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Predlog spremembe 670
Gaston Franco

Predlog uredbe
Priloga I – del 4 – točka 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Uvedba pametnih omrežij: sprejetje 
tehnologij pametnih omrežij v Uniji za 
učinkovito združevanje ravnanja in 
ukrepov vseh uporabnikov, priključenih na 
električno omrežje, zlasti proizvajanje 
velikih količin električne energije iz 
obnovljivih ali distribuiranih virov energije 
ter odziv na povpraševanje potrošnikov.

(10) Uvedba pametnih omrežij: sprejetje 
tehnologij pametnih omrežij v Uniji za 
učinkovito združevanje ravnanja in 
ukrepov vseh uporabnikov, priključenih na 
električno in plinsko omrežje, zlasti 
proizvajanje velikih količin električne 
energije in plina iz obnovljivih ali 
distribuiranih virov energije ter odziv na 
povpraševanje potrošnikov.

Or. fr

Predlog spremembe 671
Rachida Dati

Predlog uredbe
Priloga I – del 4 – točka 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Uvedba pametnih omrežij: sprejetje 
tehnologij pametnih omrežij v Uniji za 
učinkovito združevanje ravnanja in 
ukrepov vseh uporabnikov, priključenih na 
električno omrežje, zlasti proizvajanje 
velikih količin električne energije iz 
obnovljivih ali distribuiranih virov energije 
ter odziv na povpraševanje potrošnikov.

(10) Uvedba pametnih omrežij: sprejetje 
tehnologij pametnih omrežij v Uniji za 
učinkovito združevanje ravnanja in 
ukrepov vseh uporabnikov, priključenih na 
električno in plinsko omrežje, zlasti 
proizvajanje velikih količin električne 
energije in plina iz obnovljivih ali 
distribuiranih virov energije ter odziv na 
povpraševanje potrošnikov.

Or. fr

Obrazložitev

Vključitev pametnih plinskih omrežij bi ustvarila dejansko dodano vrednost za evropsko 
energetsko omrežje, zlasti glede na njihovo prožnost in zmožnost vključevanja obnovljivih 
virov energije.
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Predlog spremembe 672
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga I – del 4 – točka 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Uvedba pametnih omrežij: sprejetje 
tehnologij pametnih omrežij v Uniji za 
učinkovito združevanje ravnanja in 
ukrepov vseh uporabnikov, priključenih na 
električno omrežje, zlasti proizvajanje 
velikih količin električne energije iz 
obnovljivih ali distribuiranih virov energije 
ter odziv na povpraševanje potrošnikov.

(10) Uvedba pametnih omrežij: sprejetje 
tehnologij pametnih omrežij v Uniji za 
učinkovito združevanje ravnanja in 
ukrepov vseh uporabnikov, priključenih na 
električno omrežje, zlasti proizvajanje 
električne energije iz obnovljivih ali 
distribuiranih virov energije ter odziv na 
povpraševanje potrošnikov.

Or. nl

Predlog spremembe 673
Sabine Wils

Predlog uredbe
Priloga I – del 4 – točka 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Elektroenergetske avtoceste: prve 
elektroenergetske avtoceste do leta 2020 
kot začetek gradnje sistema 
elektroenergetskih avtocest v Uniji.

črtano

Zadevne države članice: vse.

Or. de

Predlog spremembe 674
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga I – del 4 – točka 11 – odstavek 1



AM\900619SL.doc 23/118 PE488.000v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Elektroenergetske avtoceste: prve 
elektroenergetske avtoceste do leta 2020 
kot začetek gradnje sistema 
elektroenergetskih avtocest v Uniji.

(11) Elektroenergetske avtoceste: prve 
elektroenergetske avtoceste do leta 2020 
kot začetek gradnje sistema 
elektroenergetskih avtocest v Uniji, ki 
omogoča:
– vključevanje vse večjega presežka 
proizvodnje elektrike iz energije vetra na 
Severnem in Baltskem morju in v njuni 
okolici ter povečanje proizvodnje iz 
obnovljivih virov na vzhodu in jugu 
Evrope; 
– povezovanje teh novih proizvodnih 
vozlišč z velikimi skladiščnimi 
zmogljivostmi v nordijskih državah in v 
Alpah ter z velikimi središči porabe v 
srednji Evropi in
– obvladovanje vedno prožnejšega in 
decentraliziranega povpraševanja po 
električni energiji in njene dobave;

Or. en

Predlog spremembe 675
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – del 4 – točka 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Čezmejno omrežje ogljikovega 
dioksida: razvoj transportne 
infrastrukture ogljikovega dioksida med 
državami članicami in sosednjimi tretjimi 
državami z namenom uvedbe zajemanja 
ter shranjevanja ogljikovega dioksida.

črtano

Zadevne države članice: vse.

Or. en
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Predlog spremembe 676
Sabine Wils

Predlog uredbe
Priloga I – del 4 – točka 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Čezmejno omrežje ogljikovega 
dioksida: razvoj transportne 
infrastrukture ogljikovega dioksida med 
državami članicami in sosednjimi tretjimi 
državami z namenom uvedbe zajemanja 
ter shranjevanja ogljikovega dioksida.

črtano

Zadevne države članice: vse.

Or. de

Predlog spremembe 677
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga I – del 4 – točka 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Čezmejno omrežje ogljikovega 
dioksida: razvoj transportne 
infrastrukture ogljikovega dioksida med 
državami članicami in sosednjimi tretjimi 
državami z namenom uvedbe zajemanja 
ter shranjevanja ogljikovega dioksida.

črtano

Zadevne države članice: vse.

Or. nl

Obrazložitev

Ker je treba gospodarsko upravičenost in tržno izvedljivost projektov zajemanja in 
shranjevanja ogljikovega dioksida še dokazati in ker ustrezna tehnologija po pričakovanjih ne 
bo komercialno uvedena pred letom 2020, ta uredba ne bi smela predvidevati finančne 
podpore v ta namen. Finančna podpora za raziskave možnosti zajemanja in shranjevanja 
ogljikovega dioksida se že zagotavlja prek drugih evropskih kanalov.
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Predlog spremembe 678
Bernd Lange

Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) visokonapetostni nadzemni daljnovodi, 
če so načrtovani za napetost vsaj 220 kV, 
ter podzemni in podmorski prenosni kabli, 
če so načrtovani za napetost vsaj 150 kV;

(a) visokonapetostni nadzemni daljnovodi, 
če so načrtovani za napetost vsaj 220 kV, 
podzemni in podmorski prenosni kabli, če 
so načrtovani za napetost vsaj 150 kV, ter 
srednje- in nizkonapetostni vodi za 
napetost vsaj 10 kV, priključeni na prej 
omenjene vode;

Or. de

Predlog spremembe 679
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) visokonapetostni nadzemni daljnovodi, 
če so načrtovani za napetost vsaj 220 kV, 
ter podzemni in podmorski prenosni kabli, 
če so načrtovani za napetost vsaj 150 kV;

(a) visokonapetostni nadzemni daljnovodi, 
če so načrtovani za napetost vsaj 220 kV, 
ter podzemni in podmorski prenosni kabli, 
če so načrtovani za napetost vsaj 150 kV,
vključno s srednje- in nizkonapetostnimi 
vodi napetosti 10kV in več, priključeni na 
prej omenjene vode;

Or. en

Obrazložitev

Prenos in distribucija sta tesno povezana in se pri načrtovanju projektov skupnega interesa 
ne bi smela obravnavati ločeno. Zato bi bilo treba pri obravnavi upravičenih projektov 
energetske infrastrukture upoštevati tudi distribucijske vode, povezane s prenosnimi vodi, ki 
so priznani kot „projekti skupnega interesa“. To je posebej pomembno pri gradnji 
„energetskih avtocest“ za prenos elektrike iz velikih projektov obnovljivih virov na območja 



PE488.000v01-00 26/118 AM\900619SL.doc

SL

porabe, ker je za dosego cilja treba zgraditi „izvoze“ na distribucijsko omrežje.

Predlog spremembe 680
Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) visokonapetostni nadzemni daljnovodi, 
če so načrtovani za napetost vsaj 220 kV, 
ter podzemni in podmorski prenosni kabli, 
če so načrtovani za napetost vsaj 150 kV;

(a) visokonapetostni nadzemni daljnovodi, 
če so načrtovani za napetost vsaj 220 kV, 
ter podzemni in podmorski prenosni kabli, 
če so načrtovani za napetost vsaj 150 kV, 
vključno s srednje- ali nizkonapetostnimi 
vodi, načrtovanimi za napetost vsaj 10 kV, 
ki so povezani s temi visokonapetostnimi 
nadzemnimi daljnovodi ali prenosnimi 
kabli;

Or. nl

Predlog spremembe 681
Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) skladišča za stalno ali začasno 
shranjevanje električne energije v 
nadzemni ali podzemni infrastrukturi ali v 
geoloških skladiščnih lokacijah, če so 
neposredno povezana z 
visokonapetostnimi daljnovodi, 
načrtovanimi za napetost vsaj 110 kV;

(c) skladišča za stalno ali začasno 
shranjevanje električne energije v 
nadzemni ali podzemni infrastrukturi ali v 
geoloških skladiščnih lokacijah;

Or. nl

Predlog spremembe 682
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) skladišča za stalno ali začasno 
shranjevanje električne energije v 
nadzemni ali podzemni infrastrukturi ali v 
geoloških skladiščnih lokacijah, če so 
neposredno povezana z 
visokonapetostnimi daljnovodi, 
načrtovanimi za napetost vsaj 110 kV;

(c) skladišča za stalno ali začasno 
shranjevanje električne energije v 
nadzemni ali podzemni infrastrukturi ali v 
geoloških skladiščnih lokacijah;

Or. en

Obrazložitev

V okviru razvoja pametnega omrežja bi bilo treba podpirati tudi operaterje distribucijskih 
sistemov. Zato je treba obseg pametnih omrežij razširiti na nizkonapetostna omrežja, kjer se 
danes lahko doseže večina koristi uvedbe pametnih omrežij in kamor je priključenih največ
potrošnikov in manjših, zasebnih obratov za proizvodnjo električne energije. Operaterji 
distribucijskih sistemov igrajo tudi ključno vlogo pri vključevanju električne energije, 
pridobljene iz obnovljivih virov.

Predlog spremembe 683
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) kakršna koli oprema ali naprava na 
ravni prenosa in distribucije pri srednji 
napetosti za dvosmerno digitalno 
komunikacijo v realnem času ali čim bolj 
realnem času, interaktivno in inteligentno 
spremljanje ter upravljanje proizvodnje, 
prenosa, distribucije in porabe električne 
energije v elektroenergetskem omrežju za 
razvoj omrežja, ki učinkovito povezuje 
ravnanje in dejanja vseh z njim povezanih 
uporabnikov, tj. proizvajalcev, odjemalcev 
in subjektov, ki opravljajo obe nalogi, da se

(e) kakršna koli oprema ali naprava na 
vseh napetostnih ravneh v zvezi s 
pametnimi omrežji, za dvosmerno 
digitalno komunikacijo v realnem času ali 
čim bolj realnem času, interaktivno in 
inteligentno spremljanje ter upravljanje 
proizvodnje, prenosa, distribucije in porabe 
električne energije v elektroenergetskem 
omrežju za razvoj omrežja, ki učinkovito 
povezuje ravnanje in dejanja vseh z njim 
povezanih uporabnikov, tj. proizvajalcev, 
odjemalcev in subjektov, ki opravljajo obe 
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zagotovi ekonomsko učinkovit, trajnosten 
elektroenergetski sistem z majhnimi 
izgubami ter visoko stopnjo kakovosti in 
zanesljivosti oskrbe in varnosti;

nalogi, da se zagotovi ekonomsko 
učinkovit, trajnosten elektroenergetski 
sistem z majhnimi izgubami ter visoko 
stopnjo kakovosti in zanesljivosti oskrbe in 
varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 684
Bernd Lange

Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) kakršna koli oprema ali naprava na 
ravni prenosa in distribucije pri srednji 
napetosti za dvosmerno digitalno 
komunikacijo v realnem času ali čim bolj 
realnem času, interaktivno in inteligentno 
spremljanje ter upravljanje proizvodnje, 
prenosa, distribucije in porabe električne 
energije v elektroenergetskem omrežju za 
razvoj omrežja, ki učinkovito povezuje 
ravnanje in dejanja vseh z njim povezanih 
uporabnikov, tj. proizvajalcev, odjemalcev 
in subjektov, ki opravljajo obe nalogi, da se 
zagotovi ekonomsko učinkovit, trajnosten 
elektroenergetski sistem z majhnimi 
izgubami ter visoko stopnjo kakovosti in 
zanesljivosti oskrbe in varnosti;

(e) kakršna koli oprema ali naprava v zvezi 
s pametnimi omrežji, za dvosmerno 
digitalno komunikacijo v realnem času ali 
čim bolj realnem času, interaktivno in 
inteligentno spremljanje ter upravljanje 
proizvodnje, prenosa, distribucije in porabe 
električne energije v elektroenergetskem 
omrežju za razvoj omrežja, ki učinkovito 
povezuje ravnanje in dejanja vseh z njim 
povezanih uporabnikov, tj. proizvajalcev, 
odjemalcev in subjektov, ki opravljajo obe 
nalogi, da se zagotovi ekonomsko 
učinkovit, trajnosten elektroenergetski 
sistem z majhnimi izgubami ter visoko 
stopnjo kakovosti in zanesljivosti oskrbe in 
varnosti;

Or. de

Predlog spremembe 685
Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) kakršna koli oprema ali naprava na (e) kakršna koli oprema ali naprava na 
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ravni prenosa in distribucije pri srednji 
napetosti za dvosmerno digitalno 
komunikacijo v realnem času ali čim bolj 
realnem času, interaktivno in inteligentno 
spremljanje ter upravljanje proizvodnje, 
prenosa, distribucije in porabe električne 
energije v elektroenergetskem omrežju za 
razvoj omrežja, ki učinkovito povezuje 
ravnanje in dejanja vseh z njim povezanih 
uporabnikov, tj. proizvajalcev, odjemalcev 
in subjektov, ki opravljajo obe nalogi, da se 
zagotovi ekonomsko učinkovit, trajnosten 
elektroenergetski sistem z majhnimi 
izgubami ter visoko stopnjo kakovosti in 
zanesljivosti oskrbe in varnosti;

ravni prenosa in distribucije za dvosmerno 
digitalno komunikacijo v realnem času ali 
čim bolj realnem času, interaktivno in 
inteligentno spremljanje ter upravljanje 
proizvodnje, prenosa, distribucije in porabe 
električne energije v elektroenergetskem 
omrežju za razvoj omrežja, ki učinkovito 
povezuje ravnanje in dejanja vseh z njim 
povezanih uporabnikov, tj. proizvajalcev, 
odjemalcev in subjektov, ki opravljajo obe 
nalogi, da se zagotovi ekonomsko 
učinkovit, trajnosten elektroenergetski 
sistem z majhnimi izgubami ter visoko 
stopnjo kakovosti in zanesljivosti oskrbe in 
varnosti;

Or. nl

Predlog spremembe 686
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) kakršna koli oprema ali naprava na 
ravni prenosa in distribucije pri srednji 
napetosti za dvosmerno digitalno 
komunikacijo v realnem času ali čim bolj 
realnem času, interaktivno in inteligentno 
spremljanje ter upravljanje proizvodnje, 
prenosa, distribucije in porabe električne 
energije v elektroenergetskem omrežju za 
razvoj omrežja, ki učinkovito povezuje 
ravnanje in dejanja vseh z njim povezanih 
uporabnikov, tj. proizvajalcev, odjemalcev 
in subjektov, ki opravljajo obe nalogi, da se 
zagotovi ekonomsko učinkovit, trajnosten 
elektroenergetski sistem z majhnimi 
izgubami ter visoko stopnjo kakovosti in 
zanesljivosti oskrbe in varnosti;

(e) kakršna koli oprema ali naprava na 
ravni prenosa in distribucije pri srednji in 
nizki napetosti za dvosmerno digitalno 
komunikacijo v realnem času ali čim bolj 
realnem času, interaktivno in inteligentno 
spremljanje ter upravljanje proizvodnje, 
prenosa, distribucije in porabe električne 
energije v elektroenergetskem omrežju za 
razvoj omrežja, ki učinkovito povezuje 
ravnanje in dejanja vseh z njim povezanih 
uporabnikov, tj. proizvajalcev, odjemalcev 
in subjektov, ki opravljajo obe nalogi, da se 
zagotovi ekonomsko učinkovit, trajnosten 
elektroenergetski sistem z majhnimi 
izgubami ter visoko stopnjo kakovosti in 
zanesljivosti oskrbe in varnosti;

Or. en
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Obrazložitev

Merila za izbor projektov pametnih omrežij je treba določiti na nediskriminatoren način.

Predlog spremembe 687
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) kakršna koli oprema ali naprava na 
ravni prenosa in distribucije pri srednji 
napetosti za dvosmerno digitalno 
komunikacijo v realnem času ali čim bolj 
realnem času, interaktivno in inteligentno 
spremljanje ter upravljanje proizvodnje, 
prenosa, distribucije in porabe električne 
energije v elektroenergetskem omrežju za 
razvoj omrežja, ki učinkovito povezuje 
ravnanje in dejanja vseh z njim povezanih 
uporabnikov, tj. proizvajalcev, odjemalcev 
in subjektov, ki opravljajo obe nalogi, da se 
zagotovi ekonomsko učinkovit, trajnosten 
elektroenergetski sistem z majhnimi 
izgubami ter visoko stopnjo kakovosti in 
zanesljivosti oskrbe in varnosti;

(e) kakršna koli oprema ali naprava na 
ravni prenosa in distribucije pri srednji in 
nizki napetosti za dvosmerno digitalno 
komunikacijo v realnem času ali čim bolj 
realnem času, interaktivno in inteligentno 
spremljanje ter upravljanje proizvodnje, 
prenosa, distribucije in porabe električne 
energije v elektroenergetskem omrežju za 
razvoj omrežja, ki učinkovito povezuje 
ravnanje in dejanja vseh z njim povezanih 
uporabnikov, tj. proizvajalcev, odjemalcev 
in subjektov, ki opravljajo obe nalogi, da se 
zagotovi ekonomsko učinkovit, trajnosten 
elektroenergetski sistem z majhnimi 
izgubami ter visoko stopnjo kakovosti in 
zanesljivosti oskrbe in varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 688
Henri Weber

Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) kakršna koli oprema ali naprava na 
ravni prenosa in distribucije pri srednji 
napetosti za dvosmerno digitalno 
komunikacijo v realnem času ali čim bolj 
realnem času, interaktivno in inteligentno 

(e) kakršna koli oprema ali naprava na 
ravni prenosa in distribucije pri srednji in 
nizki napetosti za dvosmerno digitalno 
komunikacijo v realnem času ali čim bolj 
realnem času, interaktivno in inteligentno 
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spremljanje ter upravljanje proizvodnje, 
prenosa, distribucije in porabe električne 
energije v elektroenergetskem omrežju za 
razvoj omrežja, ki učinkovito povezuje 
ravnanje in dejanja vseh z njim povezanih 
uporabnikov, tj. proizvajalcev, odjemalcev 
in subjektov, ki opravljajo obe nalogi, da se 
zagotovi ekonomsko učinkovit, trajnosten 
elektroenergetski sistem z majhnimi 
izgubami ter visoko stopnjo kakovosti in 
zanesljivosti oskrbe in varnosti;

spremljanje ter upravljanje proizvodnje, 
prenosa, distribucije in porabe električne 
energije v elektroenergetskem omrežju za 
razvoj omrežja, ki učinkovito povezuje 
ravnanje in dejanja vseh z njim povezanih 
uporabnikov, tj. proizvajalcev, odjemalcev 
in subjektov, ki opravljajo obe nalogi, da se 
zagotovi ekonomsko učinkovit, trajnosten 
elektroenergetski sistem z majhnimi 
izgubami ter visoko stopnjo kakovosti in 
zanesljivosti oskrbe in varnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 689
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ea) infrastruktura, povezana z oskrbo z 
električno energijo za električna ali 
hibridna vozila;

Or. ro

Predlog spremembe 690
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(eb) pristaniške zmogljivosti za oskrbo 
plovil, privezanih v pristanišču, z 
električno energijo, proizvedeno na 
kopnem, namesto električne energije, 
proizvedene na krovu s pomočjo lastnih 
motorjev;

Or. ro
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Predlog spremembe 691
Ioanis Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) naprave za sprejem, skladiščenje in 
ponovno uplinjanje ali raztezanje za 
utekočinjeni zemeljski plin (LNG) ali 
stisnjeni zemeljski plin (CNG);

(c) naprave za sprejem, skladiščenje, 
prenos in ponovno uplinjanje ali raztezanje 
za utekočinjeni zemeljski plin (LNG) ali 
stisnjeni zemeljski plin (CNG);

Or. en

Predlog spremembe 692
Gaston Franco

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(da) kakršna koli oprema ali naprava na 
ravni prenosa in distribucije pri srednji 
napetosti za dvosmerno digitalno 
komunikacijo v realnem času ali čim bolj 
realnem času, interaktivno in inteligentno 
spremljanje ter upravljanje proizvodnje, 
prenosa, distribucije in porabe plina v 
omrežju za razvoj omrežja, ki učinkovito 
povezuje ravnanje in dejanja vseh z njim 
povezanih uporabnikov, tj. proizvajalcev, 
odjemalcev in subjektov, ki opravljajo obe 
nalogi, da se zagotovi ekonomsko 
učinkovit, trajnosten plinski sistem z 
majhnimi izgubami ter visoko stopnjo 
kakovosti in zanesljivosti oskrbe in
varnosti;

Or. fr
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Obrazložitev

Spodbujati bi bilo treba tudi pametna omrežja za plin, ker omogočajo vključevanje 
obnovljivih virov energije in izboljšanje prožnosti in učinkovitosti omrežja.

Predlog spremembe 693
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Priloga II – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) za nafto: črtano
(a) naftovodi za prenos surove nafte;
(b) črpalne postaje in skladišča, ki so 
potrebni za delovanje naftovodov za 
surovo nafto;
(c) kakršna koli oprema ali naprava, ki je 
bistvena za pravilno, zanesljivo in 
učinkovito delovanje zadevnega sistema, 
vključno s sistemi zaščite, spremljanja in 
nadzora ter napravami za povratni tok;

Or. en

Predlog spremembe 694
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Priloga II – točka 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) naftovodi za prenos surove nafte; (a) naftovodi za prenos surove nafte do 
rafinerij;

Or. en

Predlog spremembe 695
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Predlog uredbe
Priloga II – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) za ogljikov dioksid: črtano
(a) namenski cevovodi, razen 
pridobivalnega cevovodnega omrežja, za 
prenos antropogenega ogljikovega 
dioksida iz več virov, tj. industrijskih 
obratov (vključno z elektrarnami), ki 
proizvajajo ogljikov dioksid pri sežiganju 
ali drugih kemičnih reakcijah s fosilnimi 
ali nefosilnimi spojinami, ki vsebujejo 
ogljik, za namene trajnega geološkega 
shranjevanja ogljikovega dioksida v 
skladu z Direktivo 2009/31/ES;
(b) naprave za utekočinjanje in vmesno 
skladiščenje ogljikovega dioksida za 
nadaljnji prenos. To ne vključuje 
infrastrukture v geološki formaciji, ki se 
uporablja za trajno geološko shranjevanje 
ogljikovega dioksida v skladu z 
Direktivo 2009/31/ES, ter s tem povezanih 
površinskih naprav in naprav za 
vbrizgavanje;
(c) kakršna koli oprema ali naprava, ki je 
bistvena za pravilno, zanesljivo in 
učinkovito delovanje zadevnega sistema, 
vključno s sistemi zaščite, spremljanja in 
nadzora.

Or. en

Obrazložitev

Naložbene potrebe za infrastrukturo za plin in električno energijo so do leta 2020 in naprej 
ogromne, zato ne upravičujejo ločenega dodeljevanja nepovratnih sredstev za infrastrukturo 
za prenos in skladiščenje za potrebe zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida v tej 
uredbi. Uredba bi morala ostati osredotočena, da bi dosegla rezultate na ključnih področjih 
električne energije in plina.

Predlog spremembe 696
Yannick Jadot
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) za ogljikov dioksid: črtano
(a) namenski cevovodi, razen 
pridobivalnega cevovodnega omrežja, za 
prenos antropogenega ogljikovega 
dioksida iz več virov, tj. industrijskih 
obratov (vključno z elektrarnami), ki 
proizvajajo ogljikov dioksid pri sežiganju 
ali drugih kemičnih reakcijah s fosilnimi 
ali nefosilnimi spojinami, ki vsebujejo 
ogljik, za namene trajnega geološkega 
shranjevanja ogljikovega dioksida v 
skladu z Direktivo 2009/31/ES;
(b) naprave za utekočinjanje in vmesno 
skladiščenje ogljikovega dioksida za 
nadaljnji prenos. To ne vključuje 
infrastrukture v geološki formaciji, ki se 
uporablja za trajno geološko shranjevanje 
ogljikovega dioksida v skladu z 
Direktivo 2009/31/ES, ter s tem povezanih 
površinskih naprav in naprav za 
vbrizgavanje;
(c) kakršna koli oprema ali naprava, ki je 
bistvena za pravilno, zanesljivo in 
učinkovito delovanje zadevnega sistema, 
vključno s sistemi zaščite, spremljanja in 
nadzora.

Or. en

Predlog spremembe 697
Sabine Wils

Predlog uredbe
Priloga II – točka 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) CO2: črtano
(a) namenski cevovodi, razen 
pridobivalnega cevovodnega omrežja, za 
prenos antropogenega ogljikovega 
dioksida iz več virov, tj. industrijskih 
obratov (vključno z elektrarnami), ki 
proizvajajo ogljikov dioksid pri sežiganju 
ali drugih kemičnih reakcijah s fosilnimi 
ali nefosilnimi spojinami, ki vsebujejo 
ogljik, za namene trajnega geološkega 
shranjevanja ogljikovega dioksida v 
skladu z Direktivo 2009/31/ES;
(b) naprave za utekočinjanje in vmesno 
skladiščenje ogljikovega dioksida za 
nadaljnji prenos. To ne vključuje 
infrastrukture v geološki formaciji, ki se 
uporablja za trajno geološko shranjevanje 
ogljikovega dioksida v skladu z 
Direktivo 2009/31/ES, ter s tem povezanih 
površinskih naprav in naprav za 
vbrizgavanje;
(c) kakršna koli oprema ali naprava, ki je 
bistvena za pravilno, zanesljivo in 
učinkovito delovanje zadevnega sistema, 
vključno s sistemi zaščite, spremljanja in 
nadzora.

Or. de

Predlog spremembe 698
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga II – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) za ogljikov dioksid: črtano
(a) namenski cevovodi, razen 
pridobivalnega cevovodnega omrežja, za 
prenos antropogenega ogljikovega 
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dioksida iz več virov, tj. industrijskih 
obratov (vključno z elektrarnami), ki 
proizvajajo ogljikov dioksid pri sežiganju 
ali drugih kemičnih reakcijah s fosilnimi 
ali nefosilnimi spojinami, ki vsebujejo 
ogljik, za namene trajnega geološkega 
shranjevanja ogljikovega dioksida v 
skladu z Direktivo 2009/31/ES;
(b) naprave za utekočinjanje in vmesno 
skladiščenje ogljikovega dioksida za 
nadaljnji prenos. To ne vključuje 
infrastrukture v geološki formaciji, ki se 
uporablja za trajno geološko shranjevanje 
ogljikovega dioksida v skladu z 
Direktivo 2009/31/ES, ter s tem povezanih 
površinskih naprav in naprav za 
vbrizgavanje;
(c) kakršna koli oprema ali naprava, ki je 
bistvena za pravilno, zanesljivo in 
učinkovito delovanje zadevnega sistema, 
vključno s sistemi zaščite, spremljanja in 
nadzora.

Or. nl

Obrazložitev

Ker je treba gospodarsko upravičenost in tržno izvedljivost projektov zajemanja in 
shranjevanja ogljikovega dioksida še dokazati in ker ustrezna tehnologija po pričakovanjih ne 
bo komercialno uvedena pred letom 2020, ta uredba ne bi smela predvidevati finančne 
podpore v ta namen. Finančna podpora za raziskave možnosti zajemanja in shranjevanja 
ogljikovega dioksida se že zagotavlja prek drugih evropskih kanalov.

Predlog spremembe 699
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Priloga II – točka 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) naprave za utekočinjanje in vmesno
skladiščenje ogljikovega dioksida za 
nadaljnji prenos. To ne vključuje 
infrastrukture v geološki formaciji, ki se 

(b) naprave za utekočinjanje in 
skladiščenje ogljikovega dioksida za 
nadaljnji prenos;
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uporablja za trajno geološko shranjevanje 
ogljikovega dioksida v skladu z 
Direktivo 2009/31/ES, ter s tem povezanih 
površinskih naprav in naprav za 
vbrizgavanje;

Or. en

Predlog spremembe 700
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) V primeru projektov na področju 
električne energije, ki spadajo pod 
kategorije iz točke 1 Priloge II, je vsaka 
skupina sestavljena iz predstavnikov držav 
članic, nacionalnih regulativnih organov, 
upravljavcev prenosnih sistemov, ki 
morajo sodelovati na regionalni ravni v 
skladu s členom 6 Direktive 2009/72/ES in 
členom 12 Uredbe (ES) št. 714/2009, ter 
predstavnikov projektov, ki jih zadeva 
vsaka od zadevnih prednostnih nalog iz 
Priloge I, ter tudi iz Komisije, Agencije in 
ENTSO za električno energijo.

(1) V primeru projektov na področju 
električne energije, ki spadajo pod 
kategorije iz točke 1 Priloge II, je vsaka 
skupina sestavljena iz predstavnikov držav 
članic, nacionalnih regulativnih organov, 
upravljavcev prenosnih sistemov, ki 
morajo sodelovati na regionalni ravni v 
skladu s členom 6 Direktive 2009/72/ES in 
členom 12 Uredbe (ES) št. 714/2009, ter 
predstavnikov projektov, ki jih zadeva 
vsaka od zadevnih prednostnih nalog iz 
Priloge I, ki so predložili projekt, ki bi 
lahko bil upravičen, ter tudi iz Komisije, 
Agencije in ENTSO za električno energijo.
Druge ustrezne zainteresirane strani, 
vključno z organizacijami, ki predstavljajo 
zadevne proizvajalce in potrošnike ter 
okoljske organizacije, dobijo status 
opazovalcev in imajo možnost sodelovati 
na sestankih regionalnih skupin, da se 
doseže širša družbena sprejetost procesa 
projektov skupnega interesa in poznejšega 
izvajanja projektov skupnega interesa.

Or. en



AM\900619SL.doc 39/118 PE488.000v01-00

SL

Predlog spremembe 701
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) V primeru projektov na področju 
električne energije, ki spadajo pod 
kategorije iz točke 1 Priloge II, je vsaka 
skupina sestavljena iz predstavnikov držav 
članic, nacionalnih regulativnih organov, 
upravljavcev prenosnih sistemov, ki 
morajo sodelovati na regionalni ravni v 
skladu s členom 6 Direktive 2009/72/ES in 
členom 12 Uredbe (ES) št. 714/2009, ter 
predstavnikov projektov, ki jih zadeva 
vsaka od zadevnih prednostnih nalog iz 
Priloge I, ter tudi iz Komisije, Agencije in 
ENTSO za električno energijo.

(1) V primeru projektov na področju 
električne energije, ki spadajo pod 
kategorije iz točke 1 Priloge II, je vsaka 
skupina sestavljena iz predstavnikov držav 
članic, nacionalnih regulativnih organov, 
upravljavcev prenosnih sistemov, ki 
morajo sodelovati na regionalni ravni v 
skladu s členom 6 Direktive 2009/72/ES in 
členom 12 Uredbe (ES) št. 714/2009, ter 
ustreznih predstavnikov projektov in 
zainteresiranih strani na regionalni ravni, 
vključno s proizvajalci in upravljavci 
distribucijskih sistemov, ki jih zadeva 
vsaka od zadevnih prednostnih nalog iz 
Priloge I, ter tudi iz Komisije, Agencije in 
ENTSO za električno energijo.

Or. en

Obrazložitev

Videti je, da je polnopravno članstvo ustreznih zainteresiranih strani v regionalnih skupinah 
pomemben dejavnik za uspeh projektov, saj jim omogoča sodelovanje v celotnem procesu od 
njegovih začetkov naprej ter poenostavlja fazo ocene tveganja.

Predlog spremembe 702
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) V primeru projektov na področju 
električne energije, ki spadajo pod 
kategorije iz točke 1 Priloge II, je vsaka 
skupina sestavljena iz predstavnikov držav 
članic, nacionalnih regulativnih organov, 

(1) V primeru projektov na področju 
električne energije, ki spadajo pod 
kategorije iz točke 1 Priloge II, je vsaka 
skupina sestavljena iz predstavnikov držav 
članic, nacionalnih regulativnih organov, 
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upravljavcev prenosnih sistemov, ki 
morajo sodelovati na regionalni ravni v 
skladu s členom 6 Direktive 2009/72/ES in 
členom 12 Uredbe (ES) št. 714/2009, ter 
predstavnikov projektov, ki jih zadeva 
vsaka od zadevnih prednostnih nalog iz 
Priloge I, ter tudi iz Komisije, Agencije in 
ENTSO za električno energijo.

upravljavcev prenosnih sistemov, ki 
morajo sodelovati na regionalni ravni v 
skladu s členom 6 Direktive 2009/72/ES in 
členom 12 Uredbe (ES) št. 714/2009, ter 
predstavnikov projektov, ki jih zadeva 
vsaka od zadevnih prednostnih nalog iz 
Priloge I, ter tudi iz Komisije, Agencije in 
ENTSO za električno energijo, kakor tudi 
iz ustreznih zainteresiranih strani na 
regionalni ravni, vključno s proizvajalci, 
upravljavci distribucijskih sistemov in 
potrošniki.

Or. en

Obrazložitev

Videti je, da je polnopravno članstvo ustreznih zainteresiranih strani v regionalnih skupinah 
pomemben dejavnik za uspeh projektov: po eni strani jim omogoča sodelovanje v celotnem 
procesu od njegovih začetkov naprej ter poenostavlja fazo ocene tveganja; po drugi strani pa 
omogoča članom regionalne skupine dostop do strokovnjakov in povratnih informacij o 
izkušnjah s podobnimi projekti (ob spoštovanju zaupnosti poslovno občutljivih informacij).

Predlog spremembe 703
Algirdas Saudargas

Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) V primeru projektov na področju 
električne energije, ki spadajo pod 
kategorije iz točke 1 Priloge II, je vsaka 
skupina sestavljena iz predstavnikov držav 
članic, nacionalnih regulativnih organov, 
upravljavcev prenosnih sistemov, ki 
morajo sodelovati na regionalni ravni v 
skladu s členom 6 Direktive 2009/72/ES in 
členom 12 Uredbe (ES) št. 714/2009, ter
predstavnikov projektov, ki jih zadeva 
vsaka od zadevnih prednostnih nalog iz 
Priloge I, ter tudi iz Komisije, Agencije in 
ENTSO za električno energijo.

(1) V primeru projektov na področju 
električne energije, ki spadajo pod 
kategorije iz točke 1 Priloge II, je vsaka 
skupina sestavljena iz predstavnikov držav 
članic, nacionalnih regulativnih organov, 
upravljavcev prenosnih sistemov, ki 
morajo sodelovati na regionalni ravni v 
skladu s členom 6 Direktive 2009/72/ES in 
členom 12 Uredbe (ES) št. 714/2009, 
predstavnikov projektov, ki jih zadeva 
vsaka od zadevnih prednostnih nalog iz 
Priloge I, ki so predložili projekt, ki bi 
lahko bil upravičen, ter tudi iz Komisije, 
Agencije in ENTSO za električno energijo.
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Or. en

Predlog spremembe 704
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) V primeru projektov na področju 
električne energije, ki spadajo pod 
kategorije iz točke 1 Priloge II, je vsaka 
skupina sestavljena iz predstavnikov držav 
članic, nacionalnih regulativnih organov, 
upravljavcev prenosnih sistemov, ki 
morajo sodelovati na regionalni ravni v 
skladu s členom 6 Direktive 2009/72/ES in 
členom 12 Uredbe (ES) št. 714/2009, ter 
predstavnikov projektov, ki jih zadeva 
vsaka od zadevnih prednostnih nalog iz 
Priloge I, ter tudi iz Komisije, Agencije in 
ENTSO za električno energijo.

(1) V primeru projektov na področju 
električne energije, ki spadajo pod 
kategorije iz točke 1 Priloge II, je vsaka 
skupina sestavljena iz predstavnikov 
pristojnih organov držav članic, 
nacionalnih regulativnih organov, 
upravljavcev prenosnih sistemov, ki 
morajo sodelovati na regionalni ravni v 
skladu s členom 6 Direktive 2009/72/ES in 
členom 12 Uredbe (ES) št. 714/2009, ter 
predstavnikov projektov, ki jih zadeva 
vsaka od zadevnih prednostnih nalog iz 
Priloge I, ter tudi iz Komisije, Agencije in 
ENTSO za električno energijo.

Or. en

Predlog spremembe 705
Henri Weber

Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) V primeru projektov na področju 
električne energije, ki spadajo pod 
kategorije iz točke 1 Priloge II, je vsaka 
skupina sestavljena iz predstavnikov držav 
članic, nacionalnih regulativnih organov, 
upravljavcev prenosnih sistemov, ki 
morajo sodelovati na regionalni ravni v 
skladu s členom 6 Direktive 2009/72/ES in 
členom 12 Uredbe (ES) št. 714/2009, ter 

(1) V primeru projektov na področju 
električne energije, ki spadajo pod 
kategorije iz točke 1 Priloge II, je vsaka 
skupina sestavljena iz predstavnikov držav 
članic, nacionalnih regulativnih organov, 
upravljavcev prenosnih in distribucijskih 
sistemov, ki morajo sodelovati na 
regionalni ravni v skladu s členom 6 
Direktive 2009/72/ES in členom 12 
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predstavnikov projektov, ki jih zadeva 
vsaka od zadevnih prednostnih nalog iz 
Priloge I, ter tudi iz Komisije, Agencije in 
ENTSO za električno energijo.

Uredbe (ES) št. 714/2009, ter 
predstavnikov projektov, ki jih zadeva 
vsaka od zadevnih prednostnih nalog iz 
Priloge I, ter tudi iz Komisije, Agencije in 
ENTSO za električno energijo.

Or. fr

Predlog spremembe 706
Algirdas Saudargas

Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V primeru projektov na področju plina, ki 
spadajo pod kategorije iz točke 2 
Priloge II, je vsaka skupina sestavljena iz 
predstavnikov držav članic, nacionalnih 
regulativnih organov, upravljavcev 
prenosnih sistemov, ki morajo sodelovati 
na regionalni ravni v skladu s členom 7 
Direktive 2009/72/ES in členom 12 
Uredbe (ES) št. 715/2009, ter
predstavnikov projektov, ki jih zadeva 
vsaka od zadevnih prednostnih nalog iz 
Priloge I, ter tudi iz Komisije, Agencije in 
ENTSO za plin.

V primeru projektov na področju plina, ki 
spadajo pod kategorije iz točke 2 
Priloge II, je vsaka skupina sestavljena iz 
predstavnikov držav članic, nacionalnih 
regulativnih organov, upravljavcev 
prenosnih sistemov, ki morajo sodelovati
na regionalni ravni v skladu s členom 7 
Direktive 2009/72/ES in členom 12 
Uredbe (ES) št. 715/2009, predstavnikov 
projektov, ki jih zadeva vsaka od zadevnih 
prednostnih nalog iz Priloge I, ki so 
predložili projekt, ki bi lahko bil 
upravičen, ter tudi iz Komisije, Agencije 
in ENTSO za plin.

Sodelovanje nacionalnih regulativnih 
organov in Agencije v regionalnih 
skupinah ne sme ogroziti izpolnjevanja 
njihovih ciljev in dolžnosti po tej uredbi 
ali po členih 36 in 37 Direktive 
2009/72/ES in členov 40 in 41 Direktive 
2009/73/ES ali po Uredbi (ES) 
št.713/2009.

Or. en

Predlog spremembe 707
Adina-Ioana Vălean
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Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V primeru projektov na področju plina, ki 
spadajo pod kategorije iz točke 2 
Priloge II, je vsaka skupina sestavljena iz 
predstavnikov držav članic, nacionalnih 
regulativnih organov, upravljavcev 
prenosnih sistemov, ki morajo sodelovati 
na regionalni ravni v skladu s členom 7 
Direktive 2009/72/ES in členom 12 
Uredbe (ES) št. 715/2009, ter 
predstavnikov projektov, ki jih zadeva 
vsaka od zadevnih prednostnih nalog iz 
Priloge I, ter tudi iz Komisije, Agencije in 
ENTSO za plin.

V primeru projektov na področju plina, ki 
spadajo pod kategorije iz točke 2 
Priloge II, je vsaka skupina sestavljena iz 
predstavnikov držav članic, nacionalnih 
regulativnih organov, upravljavcev 
prenosnih sistemov, ki morajo sodelovati 
na regionalni ravni v skladu s členom 7 
Direktive 2009/72/ES in členom 12 
Uredbe (ES) št. 715/2009, ter ustreznih 
predstavnikov projektov in zainteresiranih 
strani na regionalni ravni, vključno s 
proizvajalci in upravljavci distribucijskih 
sistemov, ki jih zadeva vsaka od zadevnih 
prednostnih nalog iz Priloge I, ter tudi iz 
Komisije, Agencije in ENTSO za plin.

Or. en

Obrazložitev

Enaka obrazložitev kot k predlogu spremembe točke 1 Priloge III.

Predlog spremembe 708
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V primeru projektov na področju plina, ki 
spadajo pod kategorije iz točke 2 
Priloge II, je vsaka skupina sestavljena iz 
predstavnikov držav članic, nacionalnih 
regulativnih organov, upravljavcev 
prenosnih sistemov, ki morajo sodelovati 
na regionalni ravni v skladu s členom 7 
Direktive 2009/72/ES in členom 12 
Uredbe (ES) št. 715/2009, ter 
predstavnikov projektov, ki jih zadeva 

V primeru projektov na področju plina, ki 
spadajo pod kategorije iz točke 2 
Priloge II, je vsaka skupina sestavljena iz 
predstavnikov držav članic, nacionalnih 
regulativnih organov, upravljavcev 
prenosnih sistemov, ki morajo sodelovati 
na regionalni ravni v skladu s členom 7 
Direktive 2009/72/ES in členom 12 
Uredbe (ES) št. 715/2009, ter 
predstavnikov projektov, ki jih zadeva 
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vsaka od zadevnih prednostnih nalog iz 
Priloge I, ter tudi iz Komisije, Agencije in 
ENTSO za plin.

vsaka od zadevnih prednostnih nalog iz 
Priloge I, ter tudi iz Komisije, Agencije in 
ENTSO za plin, kakor tudi iz ustreznih 
zainteresiranih strani na regionalni ravni, 
vključno s proizvajalci, upravljavci 
distribucijskih sistemov in potrošniki.

Or. en

Obrazložitev

Videti je, da je polnopravno članstvo ustreznih zainteresiranih strani v regionalnih skupinah 
pomemben dejavnik za uspeh projektov: po eni strani jim omogoča sodelovanje v celotnem 
procesu od njegovih začetkov naprej ter poenostavlja fazo ocene tveganja; po drugi strani pa 
omogoča članom regionalne skupine dostop do strokovnjakov in povratnih informacij o 
izkušnjah s podobnimi projekti (ob spoštovanju zaupnosti poslovno občutljivih informacij).

Predlog spremembe 709
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V primeru projektov na področju plina, ki 
spadajo pod kategorije iz točke 2
Priloge II, je vsaka skupina sestavljena iz 
predstavnikov držav članic, nacionalnih 
regulativnih organov, upravljavcev 
prenosnih sistemov, ki morajo sodelovati 
na regionalni ravni v skladu s členom 7 
Direktive 2009/72/ES in členom 12 
Uredbe (ES) št. 715/2009, ter 
predstavnikov projektov, ki jih zadeva 
vsaka od zadevnih prednostnih nalog iz 
Priloge I, ter tudi iz Komisije, Agencije in 
ENTSO za plin.

V primeru projektov na področju plina, ki 
spadajo pod kategorije iz točke 2 
Priloge II, je vsaka skupina sestavljena iz 
predstavnikov pristojnih organov držav 
članic, nacionalnih regulativnih organov, 
upravljavcev prenosnih sistemov, ki 
morajo sodelovati na regionalni ravni v 
skladu s členom 7 Direktive 2009/72/ES in 
členom 12 Uredbe (ES) št. 715/2009, ter 
predstavnikov projektov, ki jih zadeva 
vsaka od zadevnih prednostnih nalog iz 
Priloge I, ter tudi iz Komisije, Agencije in 
ENTSO za plin.

Or. en

Predlog spremembe 710
Adina-Ioana Vălean
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Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V primeru projektov za prenos nafte in 
ogljikovega dioksida, ki spadajo pod 
kategorije iz točk 3 in 4 Priloge II, je 
vsaka skupina sestavljena iz 
predstavnikov držav članic, predstavnikov 
projektov, ki jih zadeva vsaka od zadevnih 
prednostnih nalog iz Priloge I, in 
Komisije.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 711
Sabine Wils

Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V primeru projektov za prenos nafte in 
ogljikovega dioksida, ki spadajo pod 
kategorije iz točk 3 in 4 Priloge II, je vsaka 
skupina sestavljena iz predstavnikov držav 
članic, predstavnikov projektov, ki jih 
zadeva vsaka od zadevnih prednostnih 
nalog iz Priloge I, in Komisije.

V primeru projektov za prenos nafte, ki 
spadajo pod kategorije iz točke 3
Priloge II, je vsaka skupina sestavljena iz 
predstavnikov držav članic, predstavnikov 
projektov, ki jih zadeva vsaka od zadevnih 
prednostnih nalog iz Priloge I, in Komisije.

Or. de

Predlog spremembe 712
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V primeru projektov za prenos nafte in V primeru projektov za prenos nafte, ki 
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ogljikovega dioksida, ki spadajo pod 
kategorije iz točk 3 in 4 Priloge II, je vsaka 
skupina sestavljena iz predstavnikov držav 
članic, predstavnikov projektov, ki jih 
zadeva vsaka od zadevnih prednostnih 
nalog iz Priloge I, in Komisije.

spadajo pod kategorije iz točke 3
Priloge II, je vsaka skupina sestavljena iz 
predstavnikov držav članic, predstavnikov 
projektov, ki jih zadeva vsaka od zadevnih 
prednostnih nalog iz Priloge I, in Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 713
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V primeru projektov za prenos nafte in 
ogljikovega dioksida, ki spadajo pod 
kategorije iz točk 3 in 4 Priloge II, je vsaka 
skupina sestavljena iz predstavnikov držav 
članic, predstavnikov projektov, ki jih 
zadeva vsaka od zadevnih prednostnih 
nalog iz Priloge I, in Komisije.

V primeru projektov za prenos nafte in 
ogljikovega dioksida, ki spadajo pod 
kategorije iz točk 3 in 4 Priloge II, je vsaka 
skupina sestavljena iz predstavnikov držav 
članic, predstavnikov projektov, ki jih 
zadeva vsaka od zadevnih prednostnih 
nalog iz Priloge I, in Komisije ter 
ustreznih zainteresiranih strani na 
regionalni ravni, zlasti proizvajalcev.

Or. en

Obrazložitev

Videti je, da je polnopravno članstvo ustreznih zainteresiranih strani v regionalnih skupinah 
pomemben dejavnik za uspeh projektov: po eni strani jim omogoča sodelovanje v celotnem 
procesu od njegovih začetkov naprej ter poenostavlja fazo ocene tveganja; po drugi strani pa 
omogoča članom regionalne skupine dostop do strokovnjakov in povratnih informacij o 
izkušnjah s podobnimi projekti (ob spoštovanju zaupnosti poslovno občutljivih informacij).

Predlog spremembe 714
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 1 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V primeru projektov za prenos nafte in 
ogljikovega dioksida, ki spadajo pod 
kategorije iz točk 3 in 4 Priloge II, je vsaka 
skupina sestavljena iz predstavnikov držav 
članic, predstavnikov projektov, ki jih 
zadeva vsaka od zadevnih prednostnih 
nalog iz Priloge I, in Komisije.

V primeru projektov za prenos nafte in 
ogljikovega dioksida, ki spadajo pod 
kategorije iz točk 3 in 4 Priloge II, je vsaka 
skupina sestavljena iz predstavnikov 
pristojnih organov držav članic, 
predstavnikov projektov, ki jih zadeva 
vsaka od zadevnih prednostnih nalog iz 
Priloge I, in Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 715
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 1 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Predstavniki projekta in Agencija imajo 
sicer vse pravice kot člani skupine, nimajo 
pa pravic glasovanja in se lahko 
končnega sprejetja predlaganega seznama 
za predložitev v skladu s členom 3(4) 
udeležijo le kot opazovalci.

Or. en

Predlog spremembe 716
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1a) Oblikujejo se podregionalne skupine 
v skladu s podkategorijami koridorjev iz 
točke 5 Priloge I. Za vsako podregionalno 
skupino veljajo obstoječe regionalne 
pobude za električno energijo in plin.
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Or. en

Obrazložitev

Predstavniki projektov, ki niso upravljavci prenosnih in distribucijskih omrežij, ne bi smeli 
sodelovati v postopkih, v katere so vključene regionalne skupine, saj imajo pristranski interes 
za svoje možne projekte. Poleg tega bi lahko število sodelujočih znatno naraslo, kar bi okrnilo 
uspešnost in učinkovitost dela regionalnih skupin.

Predlog spremembe 717
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Vsaka skupina organizira delovno 
obremenitev v skladu s prizadevanji za 
regionalno sodelovanje iz člena 6 
Direktive 2009/72/ES, člena 7 
Direktive 2009/73/ES, člena 12 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in člena 12 
Uredbe (ES) št. 715/2009 ter drugih 
obstoječih struktur regionalnega 
sodelovanja.

(2) Vsaka skupina organizira delovno 
obremenitev v skladu s prizadevanji za 
regionalno sodelovanje iz člena 6 
Direktive 2009/72/ES, člena 7 
Direktive 2009/73/ES, člena 12 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in člena 12 
Uredbe (ES) št. 715/2009 ter drugih 
obstoječih struktur regionalnega 
sodelovanja, kakršne so sedanje 
regionalne pobude za električno energijo 
in plin.

Or. en

Predlog spremembe 718
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Vsaka skupina organizira delovno 
obremenitev v skladu s prizadevanji za 
regionalno sodelovanje iz člena 6 
Direktive 2009/72/ES, člena 7 
Direktive 2009/73/ES, člena 12 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in člena 12 

(2) Vsaka skupina organizira delovno 
obremenitev v skladu s prizadevanji za 
regionalno sodelovanje iz člena 6 
Direktive 2009/72/ES, člena 7 
Direktive 2009/73/ES, člena 12 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in člena 12 
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Uredbe (ES) št. 715/2009 ter drugih 
obstoječih struktur regionalnega 
sodelovanja.

Uredbe (ES) št. 715/2009 ter drugih 
obstoječih struktur regionalnega 
sodelovanja, kakršne so sedanje 
regionalne pobude za električno energijo 
in plin.

Or. en

Obrazložitev

Regionalno sodelovanje mora biti skladno s sedanjimi regionalnimi pobudami na področju 
električne energije in plina.

Predlog spremembe 719
Algirdas Saudargas

Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Kadar je to primerno za izvajanje 
zadevne prednostne naloge iz Priloge I, 
vsaka skupina povabi predstavnike
nacionalnih uprav, regulativnih organov, 
predstavnikov projektov ter upravljavcev 
prenosnih sistemov iz držav kandidatk in 
možnih kandidatk za vstop v EU, države 
članice Evropskega gospodarskega 
prostora in Evropskega združenja za prosto 
trgovino, predstavnike institucij in organov 
energetske skupnosti, države v okviru 
evropske sosedske politike ter države, s 
katerimi je Unija razvila posebno 
sodelovanje na energetskem področju.

(3) Vsaka skupina lahko v zvezi z 
izvajanjem zadevne prednostne naloge iz 
Priloge I povabi predstavnike nacionalnih 
uprav, regulativnih organov, predstavnikov 
projektov, ki so predložili projekt, ki bi 
lahko bil upravičen za izbiro kot projekt 
skupnega interesa, ter upravljavcev 
prenosnih sistemov iz držav kandidatk in 
možnih kandidatk za vstop v EU, držav 
članic Evropskega gospodarskega prostora 
in Evropskega združenja za prosto 
trgovino, predstavnike institucij in organov 
energetske skupnosti, države v okviru 
evropske sosedske politike ter države, s 
katerimi je Unija razvila posebno 
sodelovanje na energetskem področju.
Odločitev o povabilu predstavnikov tretjih 
držav temelji na soglasju.

Or. en

Predlog spremembe 720
Amalia Sartori
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Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Vsaka skupina se posvetuje z 
organizacijami, ki zastopajo zadevne 
zainteresirane strani, vključno s 
proizvajalci, upravljavci distribucijskega 
sistema, dobavitelji in potrošniki, ter, v 
zvezi z nalogami iz odstavka 2 člena 5, z 
okoljevarstvenimi organizacijami.
Skupina lahko organizira razprave ali 
posvetovanja, kadar je to potrebno za 
izvajanje njenih nalog.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Videti je, da je polnopravno članstvo ustreznih zainteresiranih strani v regionalnih skupinah 
pomemben dejavnik za uspeh projektov: po eni strani jim omogoča sodelovanje v celotnem 
procesu od njegovih začetkov naprej ter poenostavlja fazo ocene tveganja; po drugi strani pa 
omogoča članom regionalne skupine dostop do strokovnjakov in povratnih informacij o 
izkušnjah s podobnimi projekti (ob spoštovanju zaupnosti poslovno občutljivih informacij).

Predlog spremembe 721
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Vsaka skupina se posvetuje z 
organizacijami, ki zastopajo zadevne 
zainteresirane strani, vključno s 
proizvajalci, upravljavci distribucijskega 
sistema, dobavitelji in potrošniki, ter, v 
zvezi z nalogami iz odstavka 2 člena 5, z 
okoljevarstvenimi organizacijami. Skupina 
lahko organizira razprave ali posvetovanja, 
kadar je to potrebno za izvajanje njenih 
nalog.

(4) Vsaka skupina se posvetuje z 
organizacijami, ki zastopajo zadevne 
zainteresirane strani, vključno s 
proizvajalci, upravljavci distribucijskega 
sistema, dobavitelji in potrošniki, ter z 
okoljevarstvenimi organizacijami. Skupina 
lahko organizira razprave ali posvetovanja, 
kadar je to potrebno za izvajanje njenih 
nalog.



AM\900619SL.doc 51/118 PE488.000v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 722
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4a) V procesu odločanja o seznamu 
projektov skupnega interesa si vsaka 
regionalna skupina prizadeva doseči 
soglasje le med državami članicami, ki 
neposredno sodelujejo v projektih.

Or. en

Predlog spremembe 723
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4a) Vsaka skupina objavi dnevne rede in 
zapisnike svojih sestankov na platformi za 
preglednost infrastrukture iz člena 17 te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi preglednosti in večje družbene sprejemljivosti procesa projektov skupnega interesa ter 
poznejšega izvajanja projektov je pomembno, da javnost in druge zainteresirane strani 
razumejo, kdaj bodo regionalne skupine sprejemale katere odločitve in njihov izid.

Predlog spremembe 724
Adina-Ioana Vălean
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Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4b) Države članice, ki ne sodelujejo v 
obravnavanem projektu, nimajo pravice 
preprečiti njegove vključitve na seznam 
projektov skupnega interesa.

Or. en

Predlog spremembe 725
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4c) Vsaka skupina objavi svoja notranja 
pravila in posodobljen seznam članov ter 
zagotovi, da so enostavno dostopni ob 
vsakem času. Vsaka skupina objavi tudi 
redno posodobljene informacije o 
napredovanju svojega dela ter svoje 
končne sklepe in odločitve ter zagotovi, da 
so enostavno dostopni.

Or. en

Predlog spremembe 726
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4a)Vsaka skupina objavi svoja notranja 
pravila in posodobljen seznam članov ter 
zagotovi, da so enostavno dostopni ob 
vsakem času. Vsaka skupina objavi tudi 
redno posodobljene informacije o 
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napredovanju svojega dela ter svoje 
končne sklepe in odločitve ter zagotovi, da 
so enostavno dostopni.

Or. en

Obrazložitev

Pravila za upravljanje regionalnih skupin morajo biti jasna, točna in dostopna javnosti, da se 
zagotovi spoštovanje preglednega ustreznega procesa. Iz istega razloga bi morale biti 
javnosti enostavno dostopne tudi informacije o delu regionalnih skupin: vsi deležniki morajo 
imeti možnost se kadar koli seznaniti z napredovanjem projekta. Praktično je videti, da je za 
ohranitev zaupnosti občutljivih informacij in za obvladovanje morebitnih navzkrižij interesov 
zelo priporočljivo ustanoviti podskupino, da se ohrani zaupnost.

Predlog spremembe 727
Pavel Poc

Predlog uredbe
Priloga III – del 1– točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4a) Vsaka skupina objavi svoja notranja 
pravila in posodobljen seznam članov ter 
zagotovi, da so enostavno dostopni ob 
vsakem času. Vsaka skupina objavi tudi 
redno posodobljene informacije o 
napredovanju svojega dela ter svoje 
končne sklepe in odločitve ter zagotovi, da 
so enostavno dostopni.

Or. en

Obrazložitev

Pravila za upravljanje regionalnih skupin morajo biti jasna, točna in dostopna javnosti, da se 
zagotovi spoštovanje preglednega ustreznega procesa na tej ravni. Iz istega razloga bi morale 
biti javnosti enostavno dostopne tudi informacije o napredovanju dela regionalnih skupin: vsi 
deležniki morajo imeti možnost se kadar koli seznaniti z napredovanjem projekta.

Predlog spremembe 728
Jolanta Emilia Hibner
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Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Vsak predstavnik projekta predloži
članom ustrezne skupine vlogo za izbiro 
projekta skupnega interesa, ki vključuje
oceno projekta z vidika njegovega 
prispevka k izvajanju prednostnih nalog iz 
Priloge I in izpolnjevanja ustreznih meril 
iz člena 6 ter druge informacije, ki so 
potrebne za oceno projekta.

(1) Komisija kot predsednica regionalne 
skupine objavi razpis za zbiranje 
predlogov za projekte s statusom projekta 
skupnega interesa, s katerim povabi 
predstavnike projektov, naj predlagajo 
svoje projekte, ki naj bi bili določeni za 
projekte skupnega interesa.

Vsak predstavnik projekta predloži 
ustrezni skupini vlogo za izbiro projekta 
skupnega interesa, kot je navedeno v 
razpisu za zbiranje predlogov, ki vključuje
analizo stroškov in koristi v zvezi s 
projektom v skladu s členom 12(6). 

Or. en

Predlog spremembe 729
Algirdas Saudargas

Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Vsak predstavnik projekta predloži 
članom ustrezne skupine vlogo za izbiro 
projekta skupnega interesa, ki vključuje 
oceno projekta z vidika njegovega 
prispevka k izvajanju prednostnih nalog iz 
Priloge I in izpolnjevanja ustreznih meril iz 
člena 6 ter druge informacije, ki so 
potrebne za oceno projekta.

(1) Vsak predstavnik projekta predloži 
članom ustrezne skupine vlogo za izbiro 
projekta skupnega interesa, ki vključuje 
oceno projekta z vidika njegovega 
prispevka k uresničevanju ciljev 
prednostnih koridorjev in območij 
energetske infrastrukture iz Priloge I in 
izpolnjevanja ustreznih meril iz člena 6 ter 
druge informacije, ki so potrebne za oceno 
projekta. Predstavniki projektov predložijo 
analizo stroškov in koristi za zadevni 
projekt v skladu z metodologijo iz člena 
12.

Or. en
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Predlog spremembe 730
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Vsak predstavnik projekta predloži 
članom ustrezne skupine vlogo za izbiro 
projekta skupnega interesa, ki vključuje 
oceno projekta z vidika njegovega 
prispevka k izvajanju prednostnih nalog iz 
Priloge I in izpolnjevanja ustreznih meril iz 
člena 6 ter druge informacije, ki so 
potrebne za oceno projekta.

(1) Vsak predstavnik projekta predloži 
članom ustrezne skupine vlogo za izbiro 
projekta skupnega interesa, ki vključuje 
oceno projekta z vidika njegovega 
prispevka k izvajanju prednostnih nalog iz 
Priloge I in izpolnjevanja ustreznih meril iz 
člena 4 ter druge informacije, ki so 
potrebne za oceno projekta. Predstavniki 
projektov predložijo analizo stroškov in 
koristi za zadevni projekt v skladu z 
metodologijo iz člena 12.

Or. en

Predlog spremembe 731
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Vsak predstavnik projekta predloži 
članom ustrezne skupine vlogo za izbiro 
projekta skupnega interesa, ki vključuje 
oceno projekta z vidika njegovega 
prispevka k izvajanju prednostnih nalog iz 
Priloge I in izpolnjevanja ustreznih meril iz 
člena 6 ter druge informacije, ki so 
potrebne za oceno projekta.

(1) Vsak predstavnik projekta predloži 
članom ustrezne skupine vlogo za izbiro 
projekta skupnega interesa, ki vključuje 
oceno projekta z vidika njegovega 
prispevka k izvajanju prednostnih nalog iz 
Priloge I in izpolnjevanja ustreznih meril iz 
člena 4 ter druge informacije, ki so 
potrebne za oceno projekta.

Or. en

Obrazložitev

Napaka v besedilu



PE488.000v01-00 56/118 AM\900619SL.doc

SL

Predlog spremembe 732
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1a) Vsak potencialni predstavnik 
projekta lahko predloži ustrezni 
regionalni skupini oceno svojega projekta 
z vidika prispevka k izvajanju prednostnih 
nalog iz Priloge I ter izpolnjevanja 
ustreznih meril iz člena 4, Priloge II in 
Priloge III. Ustrezna regionalna skupina 
mora oddati obrazloženo mnenje o 
primernosti projekta za projekt skupnega 
interesa v roku šestih mesecev.

Or. en

Obrazložitev

Upoštevati je treba vse projekte, ki bi lahko izpolnjevali merila za projekt skupnega interesa.

Predlog spremembe 733
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1a) Predlagane projekte za prenos 
električne energije, ki spadajo v kategorije 
iz točke 1(a) in (b) Priloge II, lahko 
poglobljeno pregledajo in preučijo 
ustrezne skupine, če to predlagajo 
ustrezne zainteresirane strani in če 
najmanj izpolnjujejo merila iz člena 4(1) 
in (2)(a) ter točke 1 Priloge II.

Or. en
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Predlog spremembe 734
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1 a) V primeru projektov, ki spadajo v 
kategoriji 1 in 2 Priloge II, nacionalni 
regulativni organi zagotovijo dosledno 
uporabo meril za ocenjevanje in analize 
stroškov in koristi ter po potrebi 
predlagajo popravke.

Or. en

Obrazložitev

V uredbi je že predvidena doslednost v regionalni skupini. Dodatnih ali dvojnih ocenjevanj ni 
treba vključevati.

Predlog spremembe 735
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Vsi prejemniki varujejo tajnost 
poslovno občutljivih informacij.

(2) Smernice upoštevajo morebitna 
navzkrižja interesov v skupinah in po 
potrebi omogočajo ustanavljanje 
podskupin.

Or. en

Obrazložitev

Pravila za upravljanje regionalnih skupin morajo biti jasna, točna in dostopna javnosti, da se 
zagotovi spoštovanje preglednega ustreznega procesa. Iz istega razloga bi morale biti 
javnosti enostavno dostopne tudi informacije o delu regionalnih skupin: vsi deležniki morajo 
imeti možnost se kadar koli seznaniti z napredovanjem projekta. Praktično je videti, da je za 
ohranitev zaupnosti občutljivih informacij in za obvladovanje morebitnih navzkrižij interesov 
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zelo priporočljivo ustanoviti podskupino, da se ohrani zaupnost.

Predlog spremembe 736
András Gyürk

Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Predlagani projekti za prenos 
električne energije in skladiščenje, ki 
spadajo v kategorije iz točke (1)(a) do (d) 
Priloge II, so del najnovejšega 
razpoložljivega desetletnega razvojnega 
načrta omrežja za električno energijo, ki 
ga v skladu s členom 8 Uredbe (ES) 
714/2009 sprejme ENTSO za električno 
energijo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Postopek vzpostavitve desetletnih razvojnih načrtov omrežja je odprt in prožen, kar omogoča 
vključevanje vseh projektov skupnega interesa, ki jih predlagajo regionalne skupine.

Predlog spremembe 737
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Predlagani projekti za prenos električne 
energije in skladiščenje, ki spadajo v 
kategorije iz točke (1)(a) do (d) Priloge II, 
so del najnovejšega razpoložljivega
desetletnega razvojnega načrta omrežja za 
električno energijo, ki ga v skladu s 
členom 8 Uredbe (ES) 714/2009 sprejme 
ENTSO za električno energijo.

(3) Predlagani projekti za prenos električne 
energije, ki spadajo v kategorije iz 
točke (1)(a), (b) in (d) Priloge II, postanejo 
sestavni del ustreznih regionalnih 
naložbenih načrtov v skladu s členom 12 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in desetletnega 
razvojnega načrta omrežja za električno 
energijo, ki ga v skladu s členom 8 
Uredbe (ES) 714/2009 sprejme ENTSO za 
električno energijo.
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Or. en

Obrazložitev

Upravičenost do statusa projekta skupnega interesa ne bi smela biti omejena na projekte 
desetletnega razvojnega načrta omrežja. Treba bi si bilo prizadevati za skladnost s členom 
3(7), razlaga člena 3(7) pa bi morala prevladovati, zato bi bilo treba, ko projekti pridobijo 
oznako projektov skupnega interesa, te projekte vključiti v desetletni razvojni načrt omrežja in 
v regionalne načrte.

Predlog spremembe 738
Jens Rohde

Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Predlagani projekti za prenos električne 
energije in skladiščenje, ki spadajo v 
kategorije iz točke (1)(a) do (d) Priloge II, 
so del najnovejšega razpoložljivega 
desetletnega razvojnega načrta omrežja za 
električno energijo, ki ga v skladu s 
členom 8 Uredbe (ES) 714/2009 sprejme 
ENTSO za električno energijo.

(3) Predlagani projekti za prenos električne 
energije in skladiščenje, ki spadajo v 
kategorije iz točke (1)(a) do (d) Priloge II, 
se vključijo v ustrezne regionalne 
naložbene načrte v skladu s členom 12 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in v desetletni 
razvojni načrt omrežja za električno 
energijo, ki ga v skladu s členom 8 
Uredbe (ES) 714/2009 sprejme ENTSO za 
električno energijo.

Or. da

Obrazložitev

Projekti za vključitev na seznam Komisije za projekte v skupnem interesu ne bi smeli biti 
omejeni na projekte v desetletnem razvojnem načrtu. Trenutno je uredba na tem področju 
nejasna, zato bi bilo treba zagotoviti nedvoumno razlago člena 3(7) v celotni uredbi. Več 
držav ne sodeluje v ENTSO, zato bi se bilo treba osredotočiti na pritegnitev projektov, ki jih 
ne izvajajo upravljavci prenosnih omrežij, na seznam projektov v skupnem interesu, če 
izpolnjujejo merila.

Predlog spremembe 739
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 3



PE488.000v01-00 60/118 AM\900619SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Predlagani projekti za prenos električne 
energije in skladiščenje, ki spadajo v 
kategorije iz točke (1)(a) do (d) Priloge II, 
so del najnovejšega razpoložljivega
desetletnega razvojnega načrta omrežja za 
električno energijo, ki ga v skladu s 
členom 8 Uredbe (ES) 714/2009 sprejme 
ENTSO za električno energijo.

(3) Predlagani projekti za prenos električne 
energije, ki spadajo v kategorije iz 
točke (1)(a), (b) in (d) Priloge II, postanejo 
sestavni del ustreznih regionalnih 
naložbenih načrtov v skladu s členom 12 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in desetletnega 
razvojnega načrta omrežja za električno 
energijo, ki ga v skladu s členom 8 
Uredbe (ES) 714/2009 sprejme ENTSO za 
električno energijo.

Or. en

Predlog spremembe 740
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Predlagani projekti za prenos električne 
energije in skladiščenje, ki spadajo v 
kategorije iz točke (1)(a) do (d) Priloge II, 
so del najnovejšega razpoložljivega 
desetletnega razvojnega načrta omrežja za 
električno energijo, ki ga v skladu s 
členom 8 Uredbe (ES) 714/2009 sprejme 
ENTSO za električno energijo.

(3) Predlagani projekti za prenos električne 
energije in skladiščenje, ki spadajo v 
kategorije iz točke (1)(a) do (d) Priloge II, 
so bodisi del najnovejšega razpoložljivega 
desetletnega razvojnega načrta omrežja za 
električno energijo, ki ga v skladu s 
členom 8 Uredbe (ES) 714/2009 sprejme 
ENTSO za električno energijo, bodisi 
izpolnjujejo merila iz člena 4(1) in (2)(a) 
ter točke 1 Priloge II.

Or. en

Obrazložitev

Izbor projektov skupnega interesa, ki temelji samo na desetletnem razvojnem načrtu omrežja, 
ne bo zajel vseh projektov, ki so potrebni za izvajanje prednostnih koridorjev na področju 
energetske infrastrukture, zato ga je treba dopolniti z dodatnimi projekti. Poleg tega se 
projekti, ki niso vključeni na seznam desetletnega razvojnega načrta omrežja/projektov 
skupnega interesa, lahko srečujejo z večjimi tveganji pri financiranju, ki so umetno ustvarjena 
zaradi samega obstoja takega seznama, ki s tem izkrivlja trg.
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Predlog spremembe 741
Paul Rübig

Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Predlagani projekti za prenos električne 
energije in skladiščenje, ki spadajo v 
kategorije iz točke (1)(a) do (d) Priloge II, 
so del najnovejšega razpoložljivega 
desetletnega razvojnega načrta omrežja za 
električno energijo, ki ga v skladu s 
členom 8 Uredbe (ES) 714/2009 sprejme 
ENTSO za električno energijo.

(3) Predlagani projekti za prenos električne 
energije in skladiščenje, ki spadajo v 
kategorije iz točke 1(a), (b) in (d) 
Priloge II, so del najnovejšega 
razpoložljivega desetletnega razvojnega 
načrta omrežja za električno energijo, ki ga 
v skladu s členom 8 Uredbe (ES) 714/2009 
sprejme ENTSO za električno energijo.

Or. de

Obrazložitev

V zvezi s postopkom za opredelitev projektov skupnega interesa člen 3 določa, da morajo za 
to nalogo poskrbeti regionalne skupine, ki Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev 
predstavijo predloge, slednja pa poda svoje pripombe, preden jih dokončno sprejme 
Komisija. V Prilogi III pa je določeno, da morajo biti vsi projekti del zadnjega desetletnega 
razvojnega načrta omrežja. Treba bi bilo bodisi izključiti skladiščenje bodisi zagotoviti, da 
bodo v desetletni razvojni načrt omrežja vključeni tudi projekti črpalno-akumulacijskih 
elektrarn.

Predlog spremembe 742
András Gyürk

Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) V primeru vseh seznamov projektov 
skupnega interesa na ravni Unije, 
sprejetih po 1. avgustu 2013, so 
predlagani projekti za prenos in 
shranjevanje plina, ki spadajo v kategorije 
iz točke 2 Priloge II, del najnovejšega 
razpoložljivega desetletnega razvojnega 

črtano
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načrta omrežja za plin, ki ga v skladu s 
členom 8 Uredbe (ES) 715/2009 sprejme 
ENTSO za plin.

Or. en

Obrazložitev

Postopek vzpostavitve desetletnih razvojnih načrtov omrežja je odprt in prožen, kar omogoča 
vključevanje vseh projektov skupnega interesa, ki jih predlagajo regionalne skupine.

Predlog spremembe 743
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) V primeru vseh seznamov projektov 
skupnega interesa na ravni Unije, 
sprejetih po 1. avgustu 2013, so 
predlagani projekti za prenos in 
shranjevanje plina, ki spadajo v kategorije 
iz točke 2 Priloge II, del najnovejšega 
razpoložljivega desetletnega razvojnega 
načrta omrežja za plin, ki ga v skladu s 
členom 8 Uredbe (ES) 715/2009 sprejme 
ENTSO za plin.

(4) Predlagani projekti za prenos in 
shranjevanje plina, ki spadajo v kategorije 
iz točke 1(a) do (d) Priloge II, so bodisi del 
najnovejšega razpoložljivega desetletnega 
razvojnega načrta omrežja za plin, ki ga v 
skladu s členom 8 Uredbe (ES) 715/2009 
sprejme ENTSO za plin, bodisi 
izpolnjujejo merila iz člena 4(1) in (2)(b) 
ter točke 2 Priloge II.

Or. en

Obrazložitev

Izbor projektov skupnega interesa, ki temelji samo na desetletnem razvojnem načrtu omrežja, 
ne bo zajel vseh projektov, ki so potrebni za izvajanje prednostnih koridorjev na področju 
energetske infrastrukture, zato ga je treba dopolniti z dodatnimi projekti. Poleg tega se 
projekti, ki niso vključeni na seznam desetletnega razvojnega načrta omrežja/projektov 
skupnega interesa, lahko srečujejo z večjimi tveganji pri financiranju, ki so umetno ustvarjena 
zaradi samega obstoja takega seznama, ki s tem izkrivlja trg.

Predlog spremembe 744
Niki Cavela (Niki Tzavela)
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Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) V primeru vseh seznamov projektov 
skupnega interesa na ravni Unije, sprejetih 
po 1. avgustu 2013, so predlagani projekti 
za prenos in shranjevanje plina, ki spadajo 
v kategorije iz točke 2 Priloge II, del 
najnovejšega razpoložljivega desetletnega 
razvojnega načrta omrežja za plin, ki ga v 
skladu s členom 8 Uredbe (ES) 715/2009 
sprejme ENTSO za plin.

(4) Po odobritvi prvega seznama projektov 
skupnega interesa za vse naslednje 
sprejete sezname projektov skupnega 
interesa na ravni Unije velja, da so vsi 
predlagani projekti za prenos in 
shranjevanje plina, ki spadajo v kategorije 
iz točke 2 Priloge II, del najnovejšega 
razpoložljivega desetletnega razvojnega 
načrta omrežja za plin, ki ga v skladu s 
členom 8 Uredbe (ES) 715/2009 sprejme 
ENTSO za plin.

Or. en

Obrazložitev

Desetletni razvojni načrt omrežja si še vedno prizadeva za celovit pregled vseh pomembnih 
projektov na področju plina in električne energije.

Predlog spremembe 745
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) V primeru vseh seznamov projektov 
skupnega interesa na ravni Unije, sprejetih 
po 1. avgustu 2013, so predlagani projekti 
za prenos in shranjevanje plina, ki spadajo 
v kategorije iz točke 2 Priloge II, del 
najnovejšega razpoložljivega desetletnega 
razvojnega načrta omrežja za plin, ki ga v 
skladu s členom 8 Uredbe (ES) 715/2009 
sprejme ENTSO za plin.

(4) V primeru vseh seznamov projektov 
skupnega interesa na ravni Unije, sprejetih 
po 1. novembru 2013, so predlagani 
projekti za prenos plina, sprejem, ponovno 
uplinjanje ali raztezanje utekočinjenega 
zemeljskega plina (LNG) in shranjevanje 
plina, ki spadajo v kategorije iz točke 2 
Priloge II, del najnovejšega razpoložljivega 
desetletnega razvojnega načrta omrežja za 
plin, ki ga v skladu s členom 8 
Uredbe (ES) 715/2009 sprejme ENTSO za 
plin.

Or. en
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Predlog spremembe 746
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) V primeru vseh seznamov projektov 
skupnega interesa na ravni Unije, sprejetih 
po 1. avgustu 2013, so predlagani projekti 
za prenos in shranjevanje plina, ki spadajo 
v kategorije iz točke 2 Priloge II, del 
najnovejšega razpoložljivega desetletnega 
razvojnega načrta omrežja za plin, ki ga v 
skladu s členom 8 Uredbe (ES) 715/2009 
sprejme ENTSO za plin.

(4) V primeru vseh seznamov projektov 
skupnega interesa na ravni Unije, sprejetih 
po 1. avgustu 2013, so predlagani projekti 
za prenos plina, terminalov za 
utekočinjeni zemeljski plin (LNG) in 
shranjevanje plina, ki spadajo v kategorije 
iz točke 2 Priloge II, del najnovejšega 
razpoložljivega desetletnega razvojnega 
načrta omrežja za plin, ki ga v skladu s 
členom 8 Uredbe (ES) 715/2009 sprejme 
ENTSO za plin.

Or. en

Predlog spremembe 747
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Predlagani projekti za prenos 
ogljikovega dioksida, ki spadajo v 
kategorijo iz točke 4 Priloge II, so 
predstavljeni kot del načrta za razvoj 
čezmejne infrastrukture za prevoz in 
skladiščenje ogljikovega dioksida, ki ga 
razvijejo vsaj tri države članice, pri čemer 
jih zadevne države članice ali entitete, ki 
jih imenujejo te države članice, 
predstavijo Komisiji.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Naložbene potrebe za infrastrukturo za plin in električno energijo so do leta 2020 in naprej 
ogromne, zato ne upravičujejo ločenega dodeljevanja nepovratnih sredstev za infrastrukturo 
za prenos in skladiščenje za potrebe zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida v tej 
uredbi. Uredba bi morala ostati osredotočena, da bi dosegla rezultate na ključnih področjih 
električne energije in plina.

Predlog spremembe 748
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Predlagani projekti za prenos 
ogljikovega dioksida, ki spadajo v 
kategorijo iz točke 4 Priloge II, so 
predstavljeni kot del načrta za razvoj 
čezmejne infrastrukture za prevoz in 
skladiščenje ogljikovega dioksida, ki ga 
razvijejo vsaj tri države članice, pri čemer 
jih zadevne države članice ali entitete, ki 
jih imenujejo te države članice, 
predstavijo Komisiji.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 749
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Predlagani projekti za prenos 
ogljikovega dioksida, ki spadajo v 
kategorijo iz točke 4 Priloge II, so 
predstavljeni kot del načrta za razvoj 
čezmejne infrastrukture za prevoz in 
skladiščenje ogljikovega dioksida, ki ga 

črtano
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razvijejo vsaj tri države članice, pri čemer 
jih zadevne države članice ali entitete, ki 
jih imenujejo te države članice, 
predstavijo Komisiji.

Or. en

Predlog spremembe 750
Sabine Wils

Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Predlagani projekti za prenos 
ogljikovega dioksida, ki spadajo v 
kategorijo iz točke 4 Priloge II, so 
predstavljeni kot del načrta za razvoj 
čezmejne infrastrukture za prevoz in 
skladiščenje ogljikovega dioksida, ki ga 
razvijejo vsaj tri države članice, pri čemer 
jih zadevne države članice ali entitete, ki 
jih imenujejo te države članice, 
predstavijo Komisiji.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 751
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Predlagani projekti za prenos 
ogljikovega dioksida, ki spadajo v 
kategorijo iz točke 4 Priloge II, so 
predstavljeni kot del načrta za razvoj 
čezmejne infrastrukture za prevoz in 
skladiščenje ogljikovega dioksida, ki ga 
razvijejo vsaj tri države članice, pri čemer 
jih zadevne države članice ali entitete, ki 

črtano
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jih imenujejo te države članice, 
predstavijo Komisiji.

Or. nl

Obrazložitev

Ker je treba gospodarsko upravičenost in tržno izvedljivost projektov zajemanja in 
shranjevanja ogljikovega dioksida še dokazati in ker ustrezna tehnologija po pričakovanjih ne 
bo komercialno uvedena pred letom 2020, ta uredba ne bi smela predvidevati finančne 
podpore v ta namen. Finančna podpora za raziskave možnosti zajemanja in shranjevanja 
ogljikovega dioksida se že zagotavlja prek drugih evropskih kanalov.

Predlog spremembe 752
Gaston Franco

Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Predlagani projekti za prenos 
ogljikovega dioksida, ki spadajo v 
kategorijo iz točke 4 Priloge II, so 
predstavljeni kot del načrta za razvoj 
čezmejne infrastrukture za prevoz in 
skladiščenje ogljikovega dioksida, ki ga 
razvijejo vsaj tri države članice, pri čemer 
jih zadevne države članice ali entitete, ki 
jih imenujejo te države članice, predstavijo 
Komisiji.

(5) Predlagani projekti za prenos 
ogljikovega dioksida, ki spadajo v 
kategorijo iz točke 4 Priloge II, so 
predstavljeni kot del načrta za razvoj 
čezmejne infrastrukture za prevoz in 
skladiščenje ogljikovega dioksida, ki ga 
razvijejo vsaj tri države članice, pri čemer 
jih zadevne države članice ali entitete, ki 
jih imenujejo te države članice, predstavijo 
Komisiji. Sprejetje končnega 
regionalnega seznama v skupini in 
usmerjevalni skupini na visoki ravni za 
upravljanje temelji na soglasju. Zato so 
na seznamu samo projekti, za katere ni 
izrazila negativnega mnenja nobena 
država članica regionalne skupine, na 
katero bi naj projekt bistveno vplival, in 
sicer zlasti na upravljanje njene 
energetske infrastrukture, njen notranji 
trg ali zanesljivost njene oskrbe. Če je 
izraženo, je negativno mnenje utemeljeno 
in temelji zlasti na mnenju Agencije ali na 
oceni Komisije za projekte prenosa nafte 
in ogljikovega dioksida.
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Or. en

Predlog spremembe 753
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Predlagani projekti za prenos 
ogljikovega dioksida, ki spadajo v 
kategorijo iz točke 4 Priloge II, so 
predstavljeni kot del načrta za razvoj 
čezmejne infrastrukture za prevoz in 
skladiščenje ogljikovega dioksida, ki ga 
razvijejo vsaj tri države članice, pri čemer 
jih zadevne države članice ali entitete, ki 
jih imenujejo te države članice, predstavijo 
Komisiji.

(5) Predlagani projekti za prenos 
ogljikovega dioksida, ki spadajo v 
kategorijo iz točke 4 Priloge II, so 
predstavljeni kot del načrta za razvoj 
čezmejne infrastrukture za prevoz in 
skladiščenje ogljikovega dioksida, pri 
čemer jih zadevne države članice ali 
entitete, ki jih imenujejo te države članice, 
predstavijo Komisiji.

Or. en

Predlog spremembe 754
András Gyürk

Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Pri vrednotenju predlaganih projektov 
na področju električne energije in plina, ki 
spadajo v kategorije iz točk 1(a) do (d) in 2 
Priloge II, vsaka skupina brez poseganja v 
določbe točke 4 upošteva analizo, izvedeno 
v skladu z določbami iz člena 12(7) za 
predlagane projekte na področju 
električne energije in plina, ki spadajo v 
kategorije iz točk 1(a) do (d) in 2 
Priloge II v najnovejšem razpoložljivem 
desetletnem razvojnem načrtu omrežja za 
plin in električno energijo, ki ga v skladu 
s členom 8 Uredbe (ES) 714/2009 in 

(6) Pri vrednotenju predlaganih projektov 
na področju električne energije in plina, ki 
spadajo v kategorije iz točk 1(a) do (d) in 2 
Priloge II, vsaka skupina brez poseganja v 
določbe točke 4 upošteva rezultate 
izvedene analize stroškov in koristi.
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Uredbe (ES) 715/2009 sprejmeta ENTSO 
za električno energijo ter ENTSO za plin.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 755
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) v primeru prenosa električne energije se 
prenosna zmogljivost omrežja na meji te 
države članice z eno ali več drugimi 
državami članicami ali v katerem koli 
ustreznem preseku istega prenosnega 
koridorja zaradi projekta spremeni za vsaj 
500 MW v primerjavi s stanjem, ko se 
projekt ne izvaja;

(a) v primeru prenosa električne energije 
mora biti instalirana proizvodna moč 
projekta vsaj 250 MW in minimalna 
povprečna letna proizvodnja 400 GWh, 
izračunano na podlagi predlaganega 
upravljanja obrata, ki se bo preverjalo v 
prvih treh letih delovanja;

Or. es

Obrazložitev

Povečanje prenosne zmogljivosti za 500 MW, da bo projekt dosegel status projekta skupnega 
interesa, bi lahko bila razumno za čezmejne projekte, vendar pa je to zelo visoka raven, če se 
uporablja za notranje projekte v eni sami državi članici. Dejansko preprečuje notranjim 
projektom, da bi pridobili status projektov skupnega interesa, zato bi jo bilo treba določiti na 
veliko nižji ravni. 

Predlog spremembe 756
Paul Rübig

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) v primeru prenosa električne energije se (a) v primeru prenosa električne energije se 
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prenosna zmogljivost omrežja na meji te 
države članice z eno ali več drugimi 
državami članicami ali v katerem koli 
ustreznem preseku istega prenosnega 
koridorja zaradi projekta spremeni za vsaj 
500 MW v primerjavi s stanjem, ko se 
projekt ne izvaja;

prenosna zmogljivost omrežja na meji te 
države članice z eno ali več drugimi 
državami članicami ali v katerem koli 
ustreznem preseku istega prenosnega 
koridorja zaradi projekta spremeni za vsaj 
500 MW ali 20 % v primerjavi s stanjem, 
ko se projekt ne izvaja;

Or. de

Obrazložitev

Absolutni prag za projekte za prenos električne energije bi bilo treba dopolniti z relativnim 
pragom, ki bo manjšim projektom omogočil dodelitev statusa projekta v skupnem interesu.

Predlog spremembe 757
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) v primeru skladiščenja električne 
energije projekt zagotavlja skladiščno 
zmogljivost, ki omogoča letno neto 
proizvodnjo električne energije najmanj 
500 gigavatnih ur;

(b) v primeru skladiščenja električne 
energije ima projekt instalirano moč 
najmanj 100 megavatov (100 MW);

Or. en

Predlog spremembe 758
Paul Rübig

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) v primeru skladiščenja električne 
energije projekt zagotavlja skladiščno 
zmogljivost, ki omogoča letno neto 
proizvodnjo električne energije najmanj
500 gigavatnih ur;

(b) v primeru skladiščenja električne 
energije projekt zagotavlja skladiščno 
zmogljivost najmanj 100 gigavatnih ur;
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Or. de

Obrazložitev

V Prilogi IV je načeloma sicer priznano, da so skladišča za shranjevanje električne energije 
lahko projekti v skupnem interesu, vendar le, če skladišče omogoča letno proizvodnjo 
elektrike 500 GWh. Merilo standardne operativne zmogljivosti, na katero se nanaša sedanje 
besedilo, zlasti ni odločujoči dejavnik za črpalno-akumulacijske elektrarne. Prispevek 
črpalno-akumulacijskih elektrarn k stabilnosti omrežja se dejansko meri glede na moč 
vgrajenih turbin in črpalk. Drugič, izbrana vrednost – 500 GWh – je previsoka.

Predlog spremembe 759
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) v primeru skladiščenja plina ali v 
primeru utekočinjenega/stisnjenega 
zemeljskega plina je projekt namenjen 
neposredni ali posredni oskrbi vsaj dveh 
držav članic ali izpolnjevanju 
infrastrukturnega standarda (pravilo N – 1) 
na regionalni ravni v skladu s členom 6(3) 
Uredbe (EU) št. 994/2010;

(d) v primeru skladiščenja plina ali v 
primeru utekočinjenega/stisnjenega 
zemeljskega plina je projekt namenjen 
izpolnjevanju infrastrukturnega standarda 
(pravilo N – 1) na regionalni ravni v skladu 
s členom 6(3) Uredbe (EU) št. 994/2010;

Or. en

Obrazložitev

Ta stavek ni potreben, ker lahko vsi projekti za skladišča plina ali utekočinjenega/stisnjenega 
zemeljskega plina oskrbujejo dve ali več držav članic, če so vzpostavljene potrebne povezave 
med državami članicami.

Predlog spremembe 760
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) v primeru skladiščenja plina ali v (d) v primeru skladiščenja plina ali v 
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primeru utekočinjenega/stisnjenega 
zemeljskega plina je projekt namenjen 
neposredni ali posredni oskrbi vsaj dveh 
držav članic ali izpolnjevanju 
infrastrukturnega standarda (pravilo N – 1) 
na regionalni ravni v skladu s členom 6(3) 
Uredbe (EU) št. 994/2010;

primeru utekočinjenega/stisnjenega 
zemeljskega plina je projekt namenjen 
izpolnjevanju infrastrukturnega standarda 
(pravilo N – 1) na regionalni ravni v skladu 
s členom 6(3) Uredbe (EU) št. 994/2010;

Or. en

Obrazložitev

Ta stavek ni potreben, ker lahko vsi projekti za skladišča plina ali utekočinjenega/stisnjenega 
zemeljskega plina oskrbujejo dve ali več držav članic, če so vzpostavljene potrebne povezave 
med državami članicami.

Predlog spremembe 761
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) v primeru skladiščenja plina ali v 
primeru utekočinjenega/stisnjenega 
zemeljskega plina je projekt namenjen 
neposredni ali posredni oskrbi vsaj dveh 
držav članic ali izpolnjevanju 
infrastrukturnega standarda (pravilo N – 1) 
na regionalni ravni v skladu s členom 6(3) 
Uredbe (EU) št. 994/2010;

(d) v primeru skladiščenja plina ali v 
primeru utekočinjenega/stisnjenega 
zemeljskega plina je projekt namenjen 
izpolnjevanju infrastrukturnega standarda 
(pravilo N – 1) na regionalni ravni v skladu 
s členom 6(3) Uredbe (EU) št. 994/2010;

Or. en

Predlog spremembe 762
Paul Rübig

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) v primeru skladiščenja plina ali v (d) v primeru skladiščenja plina ali v 
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primeru utekočinjenega/stisnjenega 
zemeljskega plina je projekt namenjen 
neposredni ali posredni oskrbi vsaj dveh 
držav članic ali izpolnjevanju 
infrastrukturnega standarda (pravilo N – 1) 
na regionalni ravni v skladu s členom 6(3) 
Uredbe (EU) št. 994/2010;

primeru utekočinjenega/stisnjenega 
zemeljskega plina je projekt namenjen 
neposredni ali posredni oskrbi vsaj dveh 
držav članic ali izpolnjevanju 
infrastrukturnega standarda (pravilo N – 1) 
na regionalni ravni v skladu s členom 6(3) 
Uredbe (EU) št. 994/2010, vključno s 
skladišči, priključenimi na distribucijska 
omrežja;

Or. de

Obrazložitev

Ker so lahko skladišča priključena na z distribucijsko omrežje, vendar so še vedno lahko 
potrebna za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe in prožnosti, bi morala biti upravičena do 
statusa projektov skupnega interesa.

Predlog spremembe 763
Gaston Franco

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) v primeru inteligentnih omrežij je 
projekt namenjen opremi in napravam pri
visoki in srednji napetosti, ki so načrtovane 
za napetost najmanj 10 kV. Vključuje 
upravljavce prenosnega in distribucijskega 
omrežja iz vsaj dveh držav članic z vsaj 
100 000 uporabniki, ki električno energijo 
proizvajajo in/ali porabljajo v območju 
porabe vsaj 300 GWh/leto, pri čemer je 
vsaj 20 % električne energije iz virov, ki 
jih ni mogoče razposlati.

(e) v primeru inteligentnih 
elektroenergetskih omrežij je projekt 
namenjen opremi in napravam na visoki in 
srednji napetosti, ki so načrtovane za 
napetost najmanj 10 kV. Vključuje 
upravljavce prenosnega in distribucijskega 
omrežja iz vsaj dveh držav članic z vsaj 
100 000 uporabniki, ki električno energijo 
proizvajajo in/ali porabljajo v območju s 
porabo vsaj 300 GWh/leto, pri čemer je 
vsaj 20 % električne energije iz virov, ki 
jih ni mogoče regulirati. V primeru 
inteligentnih omrežij za plin je projekt 
namenjen opremi in napravam pri visoki 
in srednji napetosti, ki so načrtovane za 
tlak vsaj 1 bar. Vključuje upravljavce 
prenosnega in distribucijskega omrežja iz 
vsaj dveh držav članic z vsaj 100 000 
uporabniki, ki plin proizvajajo in/ali 
porabljajo v območju s porabo vsaj 
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500 GWh/leto.

Or. fr

Obrazložitev

Spodbujati bi bilo treba tudi pametna omrežja za plin, ker omogočajo vključevanje 
obnovljivih virov energije in izboljšanje prožnosti in učinkovitosti omrežja.

Predlog spremembe 764
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) v primeru inteligentnih omrežij je 
projekt namenjen opremi in napravam pri 
visoki in srednji napetosti, ki so 
načrtovane za napetost najmanj 10 kV.
Vključuje upravljavce prenosnega in 
distribucijskega omrežja iz vsaj dveh 
držav članic z vsaj 100 000 uporabniki, ki 
električno energijo proizvajajo in/ali 
porabljajo v območju porabe vsaj 
300 GWh/leto, pri čemer je vsaj 20 % 
električne energije iz virov, ki jih ni 
mogoče razposlati.

(e) v primeru inteligentnih omrežij je 
projekt namenjen kateri koli napetosti. 
Vključuje sodelovanje predstavnikov 
projektov iz vsaj dveh držav članic z vsaj 
100 000 uporabniki, ki električno energijo 
proizvajajo in/ali porabljajo v območju s 
porabo vsaj 300 GWh/leto, pri čemer je 
zaradi prispevka projekta vsaj 20 % 
električne energije iz obnovljivih virov, ki 
jih ni mogoče regulirati.

Or. en

Obrazložitev

obseg pametnih omrežij je treba razširiti na nizkonapetostna omrežja, kjer se danes lahko 
doseže večina koristi uvedbe pametnih omrežij in kamor je priključenih največ potrošnikov in 
manjših obratov za proizvodnjo električne energije. Čezmejno sodelovanje spodbuja 
pridobivanje znanja in izkušenj, zlasti če sodelujejo ponudniki opreme, tehnologije in storitev.

Predlog spremembe 765
Kathleen Van Brempt
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Predlog uredbe
Priloga IV – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) v primeru inteligentnih omrežij je 
projekt namenjen opremi in napravam pri
visoki in srednji napetosti, ki so 
načrtovane za napetost najmanj 10 kV.
Vključuje upravljavce prenosnega in 
distribucijskega omrežja iz vsaj dveh držav 
članic z vsaj 100 000 uporabniki, ki 
električno energijo proizvajajo in/ali 
porabljajo v območju porabe vsaj 
300 GWh/leto, pri čemer je vsaj 20 % 
električne energije iz virov, ki jih ni 
mogoče razposlati.

(e) v primeru inteligentnih omrežij je 
projekt lahko namenjen opremi in 
napravam na kateri koli napetosti. 
Vključuje upravljavce prenosnega in 
distribucijskega omrežja iz vsaj dveh držav 
članic z vsaj 10 000 uporabniki, ki 
električno energijo proizvajajo in/ali 
porabljajo v območju s porabo vsaj 
100 GWh/leto, pri čemer je zaradi 
prispevka projekta vsaj 20 % električne 
energije iz obnovljivih virov, ki jih ni 
mogoče regulirati.

Or. nl

Predlog spremembe 766
Bernd Lange

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) v primeru inteligentnih omrežij je 
projekt namenjen opremi in napravam pri
visoki in srednji napetosti, ki so načrtovane 
za napetost najmanj 10 kV. Vključuje 
upravljavce prenosnega in distribucijskega 
omrežja iz vsaj dveh držav članic z vsaj 
100 000 uporabniki, ki električno energijo 
proizvajajo in/ali porabljajo v območju 
porabe vsaj 300 GWh/leto, pri čemer je 
vsaj 20 % električne energije iz virov, ki 
jih ni mogoče razposlati.

(e) v primeru inteligentnih omrežij je 
projekt namenjen opremi in napravam na
kateri koli napetosti, ki so načrtovane za 
napetost najmanj 10 kV. Vključuje 
upravljavce prenosnega in/ali
distribucijskega omrežja z vsaj 10 000
uporabniki, ki električno energijo 
proizvajajo in/ali porabljajo v območju s 
porabo vsaj 100 GWh/leto, pri čemer je 
vsaj 20 % električne energije iz obnovljivih 
virov, ki jih ni mogoče regulirati.

Or. de

Predlog spremembe 767
Henri Weber
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Predlog uredbe
Priloga IV – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) v primeru inteligentnih omrežij je 
projekt namenjen opremi in napravam pri
visoki in srednji napetosti, ki so 
načrtovane za napetost najmanj 10 kV.
Vključuje upravljavce prenosnega in 
distribucijskega omrežja iz vsaj dveh držav 
članic z vsaj 100 000 uporabniki, ki 
električno energijo proizvajajo in/ali 
porabljajo v območju porabe vsaj 
300 GWh/leto, pri čemer je vsaj 20 % 
električne energije iz virov, ki jih ni 
mogoče razposlati.

(e) v primeru inteligentnih omrežij je 
projekt namenjen opremi in napravam na
visoki, srednji in nizki napetosti, kot so 
opredeljene z ustreznimi evropskimi 
standardi. Vključuje upravljavce 
prenosnega in distribucijskega omrežja iz 
vsaj dveh držav članic z vsaj 50 000
uporabniki, ki električno energijo 
proizvajajo in/ali porabljajo v območju s 
porabo vsaj 150 GWh/leto, pri čemer je 
vsaj 20 % električne energije iz virov, ki 
jih ni mogoče regulirati, in/ali razpršenih 
virov .

Or. fr

Predlog spremembe 768
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) v primeru inteligentnih omrežij je 
projekt namenjen opremi in napravam pri
visoki in srednji napetosti, ki so 
načrtovane za napetost najmanj 10 kV.
Vključuje upravljavce prenosnega in 
distribucijskega omrežja iz vsaj dveh držav 
članic z vsaj 100 000 uporabniki, ki 
električno energijo proizvajajo in/ali 
porabljajo v območju porabe vsaj 
300 GWh/leto, pri čemer je vsaj 20 % 
električne energije iz virov, ki jih ni 
mogoče razposlati.

(e) v primeru inteligentnih omrežij je 
projekt namenjen opremi in napravam na
visoki, srednji in nizki napetosti, kot so 
opredeljene z ustreznimi evropskimi 
standardi. Vključuje upravljavce 
prenosnega in distribucijskega omrežja iz 
vsaj dveh držav članic z vsaj 100 000 
uporabniki, ki električno energijo
proizvajajo in/ali porabljajo v območju s 
porabo vsaj 300 GWh/leto, pri čemer je 
vsaj 20 % električne energije iz virov, ki 
jih ni mogoče regulirati.

Or. en
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Predlog spremembe 769
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) v primeru inteligentnih omrežij je 
projekt namenjen opremi in napravam pri
visoki in srednji napetosti, ki so 
načrtovane za napetost najmanj 10 kV.
Vključuje upravljavce prenosnega in 
distribucijskega omrežja iz vsaj dveh držav 
članic z vsaj 100 000 uporabniki, ki 
električno energijo proizvajajo in/ali 
porabljajo v območju porabe vsaj 
300 GWh/leto, pri čemer je vsaj 20 % 
električne energije iz virov, ki jih ni 
mogoče razposlati.

(e) v primeru inteligentnih omrežij je 
projekt namenjen opremi in napravam na
visoki, srednji in nizki napetosti, kot so 
opredeljene z ustreznimi evropskimi 
standardi. Vključuje upravljavce 
prenosnega in distribucijskega omrežja z 
vsaj 100 000 uporabniki, ki električno 
energijo proizvajajo in/ali porabljajo v 
območju s porabo vsaj 300 GWh/leto, pri 
čemer je vsaj 20 % električne energije iz 
virov, ki jih ni mogoče regulirati.

Or. en

Obrazložitev

Merila za izbor projektov pametnih omrežij je treba določiti na nediskriminatoren način. 
Upoštevati je treba dejstvo, da se v nekaterih državah članicah za srednjo napetost 
uporabljajo nižje imenske napetosti. Sklicevanje na „vsaj dve državi članici“ ni dosledno, ker 
se točka 1 v Prilogi IV nanaša na projekte „s pomembnim čezmejnim vplivom (...) na ozemlju 
države članice“.

Predlog spremembe 770
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ea) prispeva k zagotavljanju energetske 
solidarnosti med državami članicami v 
odgovor na začasno ali trajno 
pomanjkanje energije v eni izmed njih;

Or. ro
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Predlog spremembe 771
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 2 – odstavek 1 – točka a – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– za čezmejne projekte izračuna učinek na 
prenosno zmogljivost omrežja v obeh 
smereh pretoka energije, izmerjen glede na 
količino električne energije (v MW), ali da 
se za projekte s pomembnim čezmejnim 
vplivom izračuna učinek na prenosno 
zmogljivost omrežja na mejah med 
zadevnimi državami članicami, med 
zadevnimi državami članicami in tretjimi 
državami ali v ustreznih državah članicah 
ter na uravnoteženje ponudbe in 
povpraševanja in delovanje omrežja v 
ustreznih državah članicah;

– za čezmejne projekte izračuna učinek na 
prenosno zmogljivost omrežja v obeh 
smereh pretoka energije, izmerjen glede na 
količino električne energije (v MW), in 
njihov prispevek k doseganju minimalne 
zmogljivosti v višini 10 %, ki jo je odobril 
Evropski svet, ali da se za projekte s
pomembnim čezmejnim vplivom izračuna 
učinek na prenosno zmogljivost omrežja na 
mejah med zadevnimi državami članicami, 
med zadevnimi državami članicami in 
tretjimi državami ali v ustreznih državah 
članicah ter na uravnoteženje ponudbe in 
povpraševanja in delovanje omrežja v 
ustreznih državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 772
Algirdas Saudargas

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) Interoperabilnost in varno delovanje 
sistema se izmerita v skladu z analizo, 
izvedeno v okviru najnovejšega 
razpoložljivega desetletnega razvojnega 
načrta omrežja za električno energijo, zlasti 
z oceno učinka projekta na pričakovano 
tveganje izpada napajanja za področje 
analize iz točke 10 Priloge V glede 
zadostnosti proizvodnje in prenosa za sklop 
značilnih obdobij obremenitve, pri čemer 

(c) Interoperabilnost in varno delovanje 
sistema se izmerita v skladu z analizo, 
izvedeno v okviru najnovejšega 
razpoložljivega desetletnega razvojnega 
načrta omrežja za električno energijo, zlasti 
z oceno učinka projekta na pričakovano 
tveganje izpada napajanja za področje 
analize iz točke 10 Priloge V glede 
ustreznosti proizvodnje in prenosa za sklop 
značilnih obdobij obremenitve, pri čemer 



AM\900619SL.doc 79/118 PE488.000v01-00

SL

se upoštevajo pričakovane spremembe v 
izjemnih vremenskih pojavih, povezanih s 
podnebjem, ter njihov učinek na odpornost 
infrastrukture.

se upoštevajo pričakovane spremembe v 
izjemnih vremenskih pojavih, povezanih s 
podnebjem, ter njihov učinek na odpornost 
infrastrukture, kakor tudi razpoložljivost 
neodvisnega in zanesljivega nadzora 
obratovanja sistema ter storitev.

Or. en

Predlog spremembe 773
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) Interoperabilnost in varno delovanje 
sistema se izmerita v skladu z analizo, 
izvedeno v okviru najnovejšega 
razpoložljivega desetletnega razvojnega 
načrta omrežja za električno energijo, zlasti 
z oceno učinka projekta na pričakovano 
tveganje izpada napajanja za področje 
analize iz točke 10 Priloge V glede 
zadostnosti proizvodnje in prenosa za sklop 
značilnih obdobij obremenitve, pri čemer 
se upoštevajo pričakovane spremembe v 
izjemnih vremenskih pojavih, povezanih s 
podnebjem, ter njihov učinek na odpornost 
infrastrukture.

(c) Interoperabilnost in varno delovanje 
sistema se izmerita v skladu z analizo, 
izvedeno v okviru najnovejšega 
razpoložljivega desetletnega razvojnega 
načrta omrežja za električno energijo, zlasti 
z oceno učinka projekta na pričakovano 
tveganje izpada napajanja za področje 
analize iz točke 10 Priloge V glede 
ustreznosti proizvodnje in prenosa za sklop 
značilnih obdobij obremenitve, pri čemer 
se upoštevajo pričakovane spremembe v 
izjemnih vremenskih pojavih ter njihov 
učinek na odpornost infrastrukture.

Or. en

Predlog spremembe 774
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 2 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ca) prispeva k zagotavljanju energetske 
solidarnosti med državami članicami v 
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odgovor na začasno ali trajno 
pomanjkanje energije v eni izmed njih;

Or. ro

Predlog spremembe 775
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 2 – odstavek 1 – točka 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Merjenje teh meril temelji samo na 
scenarijih, ki v celoti upoštevajo cilje 
Direktive 2009/28/ES, drugo zadevno 
zakonodajo EU in dolgoročne cilje 
politike iz načrtov do leta 2050. Za 
odstopanje od tega se zahteva pisno 
soglasje Agencije in Komisije, ki se objavi.

Or. en

Predlog spremembe 776
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2a) Stopnja trajnosti: to merilo se izmeri 
z oceno zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov in vpliva infrastrukture 
energetskega omrežja na okolje.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi doslednosti pri uporabi meril med kategorijami projektov bi bilo treba navesti stopnje 
trajnosti pri vseh kategorijah projektov, ne le pri eni, opredelitev meril pa mora biti enaka.
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Predlog spremembe 777
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2a) spodbuja odpravo obstoječih 
energetskih otokov; 

Or. es

Obrazložitev

To je nujno za doseganje ciljev povezovanja, ki jih določa uredba.

Predlog spremembe 778
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) Konkurenca se izmeri na podlagi 
diverzifikacije, vključno s spodbujanjem 
dostopa do domačih virov oskrbe, nato se v 
zaporedju upoštevajo diverzifikacija virov, 
dobavnih partnerjev in poti ter učinek nove 
zmogljivosti na indeks HHI, izračunan na 
ravni zmogljivosti za področje analize iz 
točke 10 Priloge V.

(b) Konkurenca se izmeri na podlagi 
diverzifikacije, brez upoštevanja 
diverzifikacije na ravni Unije, vendar
vključno s spodbujanjem dostopa do 
domačih virov oskrbe, nato se v zaporedju 
upoštevajo diverzifikacija virov, dobavnih 
partnerjev in poti ter učinek nove 
zmogljivosti na indeks HHI, izračunan na 
ravni zmogljivosti za območje analize iz 
točke 10 Priloge V.

Or. en

Predlog spremembe 779
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 3 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) Konkurenca se izmeri na podlagi 
diverzifikacije, vključno s spodbujanjem 
dostopa do domačih virov oskrbe, nato se v 
zaporedju upoštevajo diverzifikacija virov, 
dobavnih partnerjev in poti ter učinek nove 
zmogljivosti na indeks HHI, izračunan na 
ravni zmogljivosti za področje analize iz 
točke 10 Priloge V.

(b) Konkurenca se izmeri na podlagi 
diverzifikacije, vključno s spodbujanjem 
dostopa do domačih virov oskrbe, pri 
čemer se upoštevajo tudi diverzifikacija 
virov, dobavnih partnerjev in poti ter 
učinek nove zmogljivosti na indeks HHI, 
izračunan na ravni zmogljivosti za območje
analize iz točke 10 Priloge V.

Or. en

Obrazložitev

Spremembe, predlagane za jasnost besedila.

Predlog spremembe 780
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) Konkurenca se izmeri na podlagi 
diverzifikacije, vključno s spodbujanjem 
dostopa do domačih virov oskrbe, nato se v 
zaporedju upoštevajo diverzifikacija virov, 
dobavnih partnerjev in poti ter učinek nove 
zmogljivosti na indeks HHI, izračunan na 
ravni zmogljivosti za področje analize iz 
točke 10 Priloge V.

(b) Konkurenca se izmeri na podlagi 
diverzifikacije na ravni Unije, vključno s 
spodbujanjem dostopa do domačih virov 
oskrbe, nato se v zaporedju upoštevajo 
diverzifikacija virov, dobavnih partnerjev 
in poti ter učinek nove zmogljivosti na 
indeks HHI, izračunan na ravni 
zmogljivosti za območje analize iz 
točke 10 Priloge V.

Or. en

Obrazložitev

Za ohranitev evropske perspektive.

Predlog spremembe 781
Francisco Sosa Wagner
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Predlog uredbe
Priloga IV – točka 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) Trajnost se izračuna kot prispevek 
projekta k zmanjšanju emisij, za podporo 
rezervnim sistemom proizvodnje električne 
energije iz obnovljivih virov ali pretvorbe 
energije v plin in prenosa bioplina, pri 
čemer se upoštevajo pričakovane 
spremembe podnebnih razmer.

(d) Trajnost se izračuna kot prispevek 
projekta k zmanjšanju emisij v skladu s 
cilji za leto 2020 in načrtom za dosego 
nizkoogljičnega gospodarstva do leta 2050 
ter za podporo rezervnim sistemom 
proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov ali pretvorbe energije v 
plin in prenosa bioplina, pri čemer se 
upoštevajo pričakovane spremembe 
podnebnih razmer.

Or. en

Obrazložitev

Evropski svet je oktobra 2009 podprl cilj EU v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov 
za 80–95 % do leta 2050, za uresničitev katerega bo potreben energetski sektor s skoraj 
ničnimi emisijami ogljika. Vsa nova infrastruktura, ki jo financira EU, mora podpirati 
uresničevanje trenutnih zavezujočih ciljev glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in 
energije iz obnovljivih virov do leta 2020 ter mora biti v skladu s cilji načrta za gospodarstvo 
z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050.

Predlog spremembe 782
Pavel Poc

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) Trajnost se izračuna kot prispevek 
projekta k zmanjšanju emisij, za podporo 
rezervnim sistemom proizvodnje električne 
energije iz obnovljivih virov ali pretvorbe 
energije v plin in prenosa bioplina, pri 
čemer se upoštevajo pričakovane 
spremembe podnebnih razmer.

(d) Trajnost se izračuna kot prispevek 
projekta k zmanjšanju emisij v skladu s 
cilji za leto 2020 in načrtom za dosego 
nizkoogljičnega gospodarstva do leta 2050 
ter za podporo rezervnim sistemom 
proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov ali pretvorbe energije v 
plin in prenosa bioplina, pri čemer se 
upoštevajo pričakovane spremembe 
podnebnih razmer.
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Or. en

Obrazložitev

Evropski svet je oktobra 2009 podprl cilj EU v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov 
za 80–95 % do leta 2050, za uresničitev katerega bo potreben energetski sektor s skoraj 
ničnimi emisijami ogljika. Vsa nova infrastruktura, ki jo financira EU, mora podpirati 
uresničevanje trenutnih zavezujočih ciljev glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in 
energije iz obnovljivih virov do leta 2020 ter mora biti v skladu s cilji načrta za gospodarstvo 
z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050.

Predlog spremembe 783
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) Trajnost se izračuna kot prispevek 
projekta k zmanjšanju emisij, za podporo 
rezervnim sistemom proizvodnje električne 
energije iz obnovljivih virov ali pretvorbe 
energije v plin in prenosa bioplina, pri 
čemer se upoštevajo pričakovane 
spremembe podnebnih razmer.

(d) Trajnost se izračuna s presojo vplivov 
plinske infrastrukture na okolje in kot 
prispevek projekta k zmanjšanju emisij, za 
podporo rezervnim sistemom proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov ali 
pretvorbe energije v plin in prenosa 
bioplina, pri čemer se upoštevajo 
pričakovane spremembe podnebnih 
razmer.

Or. en

Obrazložitev

Vpliv na okolje je dodan, da se zagotovi minimalna raven skladnosti s trajnostnimi merili v 
drugih kategorijah projektov.

Predlog spremembe 784
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 3 – točka d



AM\900619SL.doc 85/118 PE488.000v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) Trajnost se izračuna kot prispevek 
projekta k zmanjšanju emisij, za podporo 
rezervnim sistemom proizvodnje električne 
energije iz obnovljivih virov ali pretvorbe 
energije v plin in prenosa bioplina, pri 
čemer se upoštevajo pričakovane 
spremembe podnebnih razmer.

(d) Trajnost se izračuna kot prispevek 
projekta k zmanjšanju emisij, za podporo 
rezervnim sistemom proizvodnje električne 
energije iz obnovljivih virov ali pretvorbe 
energije v plin in prenosa bioplina, pri 
čemer se upoštevajo pričakovane 
spremembe izjemnih vremenskih pojavov.

Or. en

Predlog spremembe 785
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(da) prispeva k zagotavljanju energetske 
solidarnosti med državami članicami v 
odgovor na začasno ali trajno 
pomanjkanje energije v eni izmed njih;

Or. ro

Predlog spremembe 786
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) Stopnja trajnosti: to merilo se izmeri z 
oceno zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov in vpliva infrastrukture 
energetskega omrežja na okolje.

(a) Stopnja trajnosti: to merilo se izmeri z 
oceno zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov in skladnosti s cilji za leto 2020 in 
načrtom za dosego nizkoogljičnega 
gospodarstva do leta 2050 ter vpliva 
infrastrukture energetskega omrežja na 
okolje.
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Or. en

Obrazložitev

Evropski svet je podprl cilj EU v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov za 80–95 % 
do leta 2050, za uresničitev katerega bo potreben energetski sektor s skoraj ničnimi emisijami 
ogljika. Vsa nova infrastruktura, ki jo financira EU, mora podpirati uresničevanje trenutnih 
zavezujočih ciljev glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in energije iz obnovljivih virov 
do leta 2020 ter mora biti v skladu s cilji načrta za gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika 
do leta 2050.

Predlog spremembe 787
Pavel Poc

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) Stopnja trajnosti: to merilo se izmeri z 
oceno zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov in vpliva infrastrukture 
energetskega omrežja na okolje.

(a) Stopnja trajnosti: to merilo se izmeri z 
oceno zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov in skladnosti s cilji za leto 2020 in 
načrtom za dosego nizkoogljičnega 
gospodarstva do leta 2050 ter vpliva 
infrastrukture energetskega omrežja na 
okolje.

Or. en

Obrazložitev

Evropski svet je podprl cilj EU v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov za 80–95 % 
do leta 2050, za uresničitev katerega bo potreben energetski sektor s skoraj ničnimi emisijami 
ogljika. Vsa nova infrastruktura, ki jo financira EU, mora podpirati uresničevanje trenutnih 
zavezujočih ciljev glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in energije iz obnovljivih virov 
do leta 2020 ter mora biti v skladu s cilji načrta za gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika 
do leta 2050.

Predlog spremembe 788
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 4 – točka f a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(fa) omogočanje vključevanja znatno 
večjega števila električnih aplikacij z 
nizkimi emisijami ogljika, kot so
električna vozila, z naprednimi tehničnimi 
in tržnimi posegi.

Or. en

Predlog spremembe 789
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 4 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(fb) prispeva k zagotavljanju energetske 
solidarnosti med državami članicami v 
odgovor na začasno ali trajno 
pomanjkanje energije v eni izmed njih;

Or. ro

Predlog spremembe 790
Gaston Franco

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4a) (1) Kar zadeva projekte v zvezi s 
pametnimi omrežji za plin, je treba vsako 
funkcijo oceniti glede na naslednja 
merila:
(a) stopnja trajnosti: skladnost s tem 
merilom se izmeri z oceno zmanjšanja
emisij toplogrednih plinov in vpliva 
infrastrukture plinskega omrežja na 
okolje; 
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(b) zmogljivost prenosnih in 
distribucijskih omrežij za povezavo in 
prenos plina do uporabnikov in od njih: 
skladnost s tem merilom se izmeri z oceno 
instalirane zmogljivosti virov energije v 
distribucijskih omrežjih, največjega 
dovoljenega vnosa plina brez tveganja 
prezasedenosti v prenosnih omrežjih ter 
energije iz obnovljivih virov energije, ki 
zaradi tveganja, povezanega s 
prezasedenostjo ali zanesljivostjo, ni 
vključena v odjem;
(c) povezava z omrežjem in dostop do vseh 
kategorij uporabnikov omrežja: skladnost 
s tem merilom se izmeri z oceno metod za 
izračun pristojbin in tarif ter njihove 
strukture za uporabnike, ki proizvajajo 
in/ali porabljajo energijo, ter z oceno
operativne prožnosti za zagotovitev 
dinamičnega vzdrževanja ravnotežja plina 
v omrežju, kot je primerno; 
(d) zanesljivost in kakovost oskrbe: 
skladnost s tem merilom se izmeri z oceno 
deleža plina, ki se proizvaja iz obnovljivih 
virov, stabilnosti plinskega sistema ter 
trajanja in pogostosti prekinitev na 
odjemalca, vključno z motnjami, ki so 
posledica vremena;
(e) učinkovitost in kakovost storitve na 
področju oskrbe s plinom in delovanja 
omrežja: skladnost s tem merilom se 
izmeri z oceno stopnje izgub v prenosnih 
in distribucijskih omrežjih, razmerja med 
najmanjšim in največjim povpraševanjem 
po plinu v opredeljenem obdobju, 
sodelovanja na strani povpraševanja na 
trgih plina in pri ukrepih za energetsko 
učinkovitost, izkoriščenosti (npr. dejanska 
raven porabe) sestavnih delov plinskega 
omrežja in njihove razpoložljivosti (ki je 
odvisna od načrtovanega in 
nenačrtovanega vzdrževanja) in njenega 
vpliva na učinkovitost omrežja ter 
dejanske razpoložljivosti zmogljivosti 
omrežja glede na nominalno 
razpoložljivost.
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Or. fr

Predlog spremembe 791
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5a) Stopnja trajnosti: to merilo se izmeri 
z oceno zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov in vpliva infrastrukture za prevoz 
nafte na okolje.

Or. en

Predlog spremembe 792
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Priloga V – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Metodologija temelji na skupnem 
sklopu vhodnih podatkov, ki predstavljajo 
elektroenergetske in plinske sisteme Unije 
v letih n + 5, n + 10, n + 15 in n + 20, pri 
čemer je n leto, v katerem se izvede 
analiza. Ta sklop podatkov zajema vsaj:

(1) Metodologija temelji na skupnem 
sklopu vhodnih podatkov, ki predstavljajo 
elektroenergetske in plinske sisteme Unije 
v letih n + 5, n + 10, n + 15, n + 20, n+30 
in n+40, pri čemer je n leto, v katerem se 
izvede analiza. Ta sklop podatkov zajema 
vsaj:

Or. en

Obrazložitev

Vse analize stroškov in koristi morajo upoštevati celotno tehnično življenjsko dobo 
infrastrukture in možne spremembe v energetskem sektorju v tem obdobju, ki so posledica 
nizkoogljičnih ciljev.
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Predlog spremembe 793
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga V – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Metodologija temelji na skupnem 
sklopu vhodnih podatkov, ki predstavljajo 
elektroenergetske in plinske sisteme Unije 
v letih n + 5, n + 10, n + 15 in n + 20, pri 
čemer je n leto, v katerem se izvede 
analiza. Ta sklop podatkov zajema vsaj:

(1) Metodologija temelji na skupnem 
sklopu vhodnih podatkov, ki predstavljajo 
elektroenergetske in plinske sisteme Unije 
v letih n + 5, n + 10, n + 15, n + 20, n+30 
in n+40, pri čemer je n leto, v katerem se 
izvede analiza. Ta sklop podatkov zajema 
vsaj:

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da lahko tehnična življenjska doba infrastrukturnih projektov, zlasti za prenosna 
elektroenergetska omrežja, doseže precej več kot 40 let, je za analizo potrebna tako 
dolgoročna perspektiva. Daljši časovni okvir je potreben tudi za vključitev zahtevanih 
dolgoročnih političnih ciljev EU v analizo.

Predlog spremembe 794
Graham Watson, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Priloga V – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Metodologija temelji na skupnem 
sklopu vhodnih podatkov, ki predstavljajo 
elektroenergetske in plinske sisteme Unije 
v letih n + 5, n + 10, n + 15 in n + 20, pri 
čemer je n leto, v katerem se izvede 
analiza. Ta sklop podatkov zajema vsaj:

(1) Metodologija temelji na skupnem 
sklopu vhodnih podatkov, ki predstavljajo 
elektroenergetske in plinske sisteme Unije 
v letih n + 5, n + 10, n + 15, n + 20, n+30 
in n+40, pri čemer je n leto, v katerem se 
izvede analiza. Ta sklop podatkov zajema 
vsaj:

Or. en
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Predlog spremembe 795
András Gyürk

Predlog uredbe
Priloga V – točka 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) na področju električne energije:
scenarije za povpraševanje, proizvodne 
zmogljivosti glede na vrsto goriva 
(biomasa, geotermalna energija, voda, plin, 
jedrska energija, nafta, trda goriva, veter, 
fotovoltaična sončna energija, 
koncentrirana sončna energija, druge 
obnovljive tehnologije) in njihovo 
geografsko lokacijo, cene goriva (vključno 
z biomaso, premogom, plinom in nafto), 
cene ogljikovega dioksida, sestavo 
prenosnega in po potrebi distribucijskega 
omrežja ter njun razvoj, pri čemer se 
upoštevajo vsi pomembni novi projekti za 
proizvodnjo (vključno z zmogljivostmi, 
opremljenimi za zajemanje ogljikovega 
dioksida), shranjevanje in prenos, za katere 
je bila sprejeta končna naložbena odločitev 
in ki naj bi se začeli izvajati do konca 
leta n + 5;

(a) na področju električne energije:
scenarije za povpraševanje, proizvodne 
zmogljivosti glede na vrsto goriva 
(biomasa, geotermalna energija, voda, plin, 
jedrska energija, nafta, trda goriva, veter, 
fotovoltaična sončna energija, 
koncentrirana sončna energija, druge 
obnovljive tehnologije) in njihovo 
geografsko lokacijo, cene goriva in 
kurilnosti (vključno z biomaso, 
premogom, lignitom, plinom in nafto ter 
zadevnimi naftnimi derivati), cene 
ogljikovega dioksida, cene pasovne in 
konične električne energije, sestavo 
prenosnega in po potrebi distribucijskega 
omrežja ter njun razvoj, pri čemer se 
upoštevajo vsi pomembni novi projekti za 
proizvodnjo (vključno z zmogljivostmi, 
opremljenimi za zajemanje ogljikovega 
dioksida), shranjevanje in prenos, za katere 
je bila sprejeta končna naložbena odločitev 
in ki naj bi se začeli izvajati do konca 
leta n + 5;

Or. en

Predlog spremembe 796
Sabine Wils

Predlog uredbe
Priloga V – točka 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) na področju električne energije:
scenarije za povpraševanje, proizvodne 
zmogljivosti glede na vrsto goriva 
(biomasa, geotermalna energija, voda, plin, 

(a) na področju električne energije:
scenarije za povpraševanje, proizvodne 
zmogljivosti glede na vrsto goriva 
(biomasa, geotermalna energija, voda, plin, 
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jedrska energija, nafta, trda goriva, veter, 
fotovoltaična sončna energija, 
koncentrirana sončna energija, druge 
obnovljive tehnologije) in njihovo 
geografsko lokacijo, cene goriva (vključno 
z biomaso, premogom, plinom in nafto), 
cene ogljikovega dioksida, sestavo 
prenosnega in po potrebi distribucijskega 
omrežja ter njun razvoj, pri čemer se 
upoštevajo vsi pomembni novi projekti za 
proizvodnjo (vključno z zmogljivostmi, 
opremljenimi za zajemanje ogljikovega 
dioksida), shranjevanje in prenos, za katere 
je bila sprejeta končna naložbena odločitev 
in ki naj bi se začeli izvajati do konca 
leta n + 5;

jedrska energija, nafta, trda goriva, veter, 
fotovoltaična sončna energija, 
koncentrirana sončna energija, druge 
obnovljive tehnologije) in njihovo 
geografsko lokacijo, cene goriva (vključno 
z biomaso, premogom, plinom in nafto), 
cene ogljikovega dioksida, sestavo 
prenosnega in po potrebi distribucijskega 
omrežja ter njun razvoj, pri čemer se 
upoštevajo vsi pomembni novi projekti za 
proizvodnjo, shranjevanje in prenos, za 
katere je bila sprejeta končna naložbena 
odločitev in ki naj bi se začeli izvajati do 
konca leta n + 5;

Or. de

Predlog spremembe 797
András Gyürk

Predlog uredbe
Priloga V – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) na področju plina: scenarije za 
povpraševanje, uvoz, cene goriv (vključno 
s premogom, plinom in nafto), sestavo 
prenosnega omrežja in njegov razvoj, pri 
čemer se upoštevajo vsi novi projekti, za 
katere je bila sprejeta končna naložbena 
odločitev in ki naj bi se začeli izvajati do 
konca leta n + 5.

(b) na področju plina: scenarije za 
povpraševanje, uvoz, cene goriv in 
kurilnosti (vključno s premogom, 
lignitom, plinom in nafto ter zadevnimi 
naftnimi derivati), cene ogljikovega 
dioksida, cene pasovne in konične 
električne energije, sestavo prenosnega 
omrežja in njegov razvoj, pri čemer se 
upoštevajo možnost razvoja pridobivanja 
plina iz skrilavca v Evropi in vsi novi 
projekti, za katere je bila sprejeta končna 
naložbena odločitev in ki naj bi se začeli 
izvajati do konca leta n + 5.

Or. en
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Predlog spremembe 798
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga V – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Sklop podatkov je v skladu z 
zakonodajo Unije in nacionalnimi 
zakonodajami, veljavnimi na datum 
analize. Sklopi podatkov, uporabljeni za 
električno energijo in plin, so skladni, 
zlasti v zvezi s predpostavkami glede cen 
in količin na posameznem trgu. Sklopi 
podatkov se pripravijo po uradnem 
posvetovanju z državami članicami in 
organizacijami, ki zastopajo vse zadevne 
zainteresirane strani. Komisija in Agencija 
po potrebi zagotovita dostop do potrebnih 
komercialnih podatkov tretjih strani.

(2) Sklop podatkov je v skladu z 
zakonodajo Unije in nacionalnimi 
zakonodajami, veljavnimi na datum 
analize, ter s ciljem Evropskega sveta o 
znižanju emisij toplogrednih plinov v EU 
za 80 do 95 % glede na raven leta 1990 do 
leta 2050. Sklopi podatkov, uporabljeni za 
električno energijo in plin, so skladni, 
zlasti v zvezi s predpostavkami glede cen 
in količin na posameznem trgu. Sklopi 
podatkov se pripravijo po uradnem 
posvetovanju z državami članicami in 
organizacijami, ki zastopajo vse zadevne 
zainteresirane strani. Komisija in Agencija 
po potrebi zagotovita dostop do potrebnih 
komercialnih podatkov tretjih strani.

Or. en

Obrazložitev

Evropski svet je podprl cilj EU v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov za 80–95 % 
do leta 2050, za uresničitev katerega bo potreben energetski sektor s skoraj ničnimi emisijami 
ogljika. Pomembno je, da nizi podatkov, uporabljeni v analizi stroškov in koristi, odražajo 
cilje EU na področju energije in podnebja in da so skladni s potmi, začrtanimi v energetskem 
načrtu Evropske komisije do leta 2050.

Predlog spremembe 799
Pavel Poc

Predlog uredbe
Priloga V – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Sklop podatkov je v skladu z 
zakonodajo Unije in nacionalnimi 

(2) Sklop podatkov je v skladu z 
zakonodajo Unije in nacionalnimi 
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zakonodajami, veljavnimi na datum 
analize. Sklopi podatkov, uporabljeni za 
električno energijo in plin, so skladni, 
zlasti v zvezi s predpostavkami glede cen 
in količin na posameznem trgu. Sklopi 
podatkov se pripravijo po uradnem 
posvetovanju z državami članicami in 
organizacijami, ki zastopajo vse zadevne 
zainteresirane strani. Komisija in Agencija 
po potrebi zagotovita dostop do potrebnih 
komercialnih podatkov tretjih strani.

zakonodajami, veljavnimi na datum 
analize, ter odraža energetske in podnebne 
cilje EU, kot so bili potrjeni med drugim s 
sklepi Evropskega sveta. Sklopi podatkov, 
uporabljeni za električno energijo in plin, 
so skladni, zlasti v zvezi s predpostavkami 
glede cen in količin na posameznem trgu.
Sklopi podatkov se pripravijo po uradnem 
posvetovanju z državami članicami in 
organizacijami, ki zastopajo vse zadevne 
zainteresirane strani. Komisija in Agencija 
po potrebi zagotovita dostop do potrebnih 
komercialnih podatkov tretjih strani.

Or. en

Obrazložitev

Evropski svet je podprl cilj EU v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov za 80–95 % 
do leta 2050, za uresničitev katerega bo potreben energetski sektor s skoraj ničnimi emisijami 
ogljika. Pomembno je, da nizi podatkov, uporabljeni v analizi stroškov in koristi, odražajo 
cilje EU na področju energije in podnebja in da so skladni s potmi, začrtanimi v energetskem 
načrtu Evropske komisije do leta 2050.

Predlog spremembe 800
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Priloga V – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Sklop podatkov je v skladu z 
zakonodajo Unije in nacionalnimi 
zakonodajami, veljavnimi na datum 
analize. Sklopi podatkov, uporabljeni za 
električno energijo in plin, so skladni, 
zlasti v zvezi s predpostavkami glede cen 
in količin na posameznem trgu. Sklopi 
podatkov se pripravijo po uradnem 
posvetovanju z državami članicami in
organizacijami, ki zastopajo vse zadevne 
zainteresirane strani. Komisija in 
Agencija po potrebi zagotovita dostop do 
potrebnih komercialnih podatkov tretjih 
strani.

(2) Sklop podatkov je v skladu z 
zakonodajo Unije in nacionalnimi 
zakonodajami, veljavnimi na datum 
analize. Sklopi podatkov, uporabljeni za 
električno energijo in plin, so skladni, 
zlasti v zvezi s predpostavkami glede cen 
in količin na posameznem trgu. Sklopi 
podatkov se pripravijo po uradnem 
posvetovanju Agencije z državami 
članicami in vsemi zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi. Komisija in 
Agencija po potrebi zagotovita dostop do 
potrebnih komercialnih podatkov tretjih 
strani.
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Or. en

Obrazložitev

Prevladuje naj preglednost: vsi deležniki bi morali imeti možnost prispevati k tržni analizi v 
zvezi z metodologijo za analize stroškov in koristi, ne le organizacije, ki jih zastopajo, kot je 
običajna praksa javnih posvetovanj, ki jih vodijo Komisija, Agencija in oba ENTSO.

Predlog spremembe 801
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga V – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Sklop podatkov je v skladu z 
zakonodajo Unije in nacionalnimi 
zakonodajami, veljavnimi na datum 
analize. Sklopi podatkov, uporabljeni za 
električno energijo in plin, so skladni, 
zlasti v zvezi s predpostavkami glede cen 
in količin na posameznem trgu. Sklopi 
podatkov se pripravijo po uradnem 
posvetovanju z državami članicami in
organizacijami, ki zastopajo vse zadevne 
zainteresirane strani. Komisija in 
Agencija po potrebi zagotovita dostop do 
potrebnih komercialnih podatkov tretjih 
strani.

(2) Sklop podatkov je v skladu z 
zakonodajo Unije in nacionalnimi 
zakonodajami, veljavnimi na datum 
analize. Sklopi podatkov, uporabljeni za 
električno energijo in plin, so skladni, 
zlasti v zvezi s predpostavkami glede cen 
in količin na posameznem trgu. Sklopi 
podatkov se pripravijo po uradnem 
posvetovanju Agencije z državami 
članicami in vsemi zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi. Komisija in 
Agencija po potrebi zagotovita dostop do 
potrebnih komercialnih podatkov tretjih 
strani.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 12(2).

Predlog spremembe 802
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga V – točka 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Sklop podatkov je v skladu z 
zakonodajo Unije in nacionalnimi 
zakonodajami, veljavnimi na datum 
analize. Sklopi podatkov, uporabljeni za 
električno energijo in plin, so skladni, 
zlasti v zvezi s predpostavkami glede cen 
in količin na posameznem trgu. Sklopi 
podatkov se pripravijo po uradnem 
posvetovanju z državami članicami in 
organizacijami, ki zastopajo vse zadevne 
zainteresirane strani. Komisija in 
Agencija po potrebi zagotovita dostop do 
potrebnih komercialnih podatkov tretjih 
strani.

(2) Sklop podatkov je v skladu z 
zakonodajo Unije in nacionalnimi 
zakonodajami, veljavnimi na datum 
analize. Sklopi podatkov, uporabljeni za 
električno energijo in plin, so skladni, 
zlasti v zvezi s predpostavkami glede cen 
in količin na posameznem trgu. Sklopi 
podatkov se objavijo in pripravijo po 
uradnem posvetovanju z državami 
članicami in vsemi zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi. Komisija in 
Agencija po potrebi zagotovita dostop do 
potrebnih komercialnih podatkov tretjih 
strani.

Or. en

Obrazložitev

S tem bi zagotovili popolno preglednost procesa izbora projektov skupnega interesa, vključno 
z javno razpoložljivimi nizi podatkov za analizo stroškov in koristi in ustreznim vključevanjem 
zainteresiranih strani v regionalne skupine.

Predlog spremembe 803
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Priloga V – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Sklop podatkov je v skladu z 
zakonodajo Unije in nacionalnimi 
zakonodajami, veljavnimi na datum 
analize. Sklopi podatkov, uporabljeni za 
električno energijo in plin, so skladni, 
zlasti v zvezi s predpostavkami glede cen 
in količin na posameznem trgu. Sklopi 
podatkov se pripravijo po uradnem 
posvetovanju z državami članicami in 
organizacijami, ki zastopajo vse zadevne 
zainteresirane strani. Komisija in Agencija 
po potrebi zagotovita dostop do potrebnih 

(2) Sklop podatkov je v skladu z 
zakonodajo Unije in nacionalnimi 
zakonodajami, veljavnimi na datum 
analize. Sklopi podatkov, uporabljeni za 
električno energijo in plin, so skladni, 
zlasti v zvezi s predpostavkami glede cen 
in količin na posameznem trgu. Sklopi 
podatkov se pripravijo po uradnem 
posvetovanju z državami članicami in 
organizacijami, ki zastopajo vse zadevne 
zainteresirane strani, zlasti vse upravljavce 
plinske infrastrukture. Komisija in 
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komercialnih podatkov tretjih strani. Agencija po potrebi zagotovita dostop do 
potrebnih komercialnih podatkov tretjih 
strani.

Or. en

Predlog spremembe 804
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Priloga V – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Sklop podatkov je v skladu z 
zakonodajo Unije in nacionalnimi 
zakonodajami, veljavnimi na datum 
analize. Sklopi podatkov, uporabljeni za 
električno energijo in plin, so skladni, 
zlasti v zvezi s predpostavkami glede cen 
in količin na posameznem trgu. Sklopi 
podatkov se pripravijo po uradnem 
posvetovanju z državami članicami in 
organizacijami, ki zastopajo vse zadevne 
zainteresirane strani. Komisija in 
Agencija po potrebi zagotovita dostop do 
potrebnih komercialnih podatkov tretjih 
strani.

(2) Sklop podatkov je v skladu z 
zakonodajo Unije in nacionalnimi 
zakonodajami, veljavnimi na datum 
analize. Sklopi podatkov, uporabljeni za 
električno energijo in plin, so skladni, 
zlasti v zvezi s predpostavkami glede cen 
in količin na posameznem trgu. Sklopi 
podatkov se pripravijo po uradnem 
posvetovanju z državami članicami in 
vsemi zadevnimi zainteresiranimi stranmi. 
Komisija in Agencija po potrebi zagotovita 
dostop do potrebnih komercialnih 
podatkov tretjih strani.

Or. en

Predlog spremembe 805
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Priloga V – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Analiza stroškov in koristi upošteva 
vsaj naslednje stroške: odhodke za naložbe, 
odhodke iz poslovanja in odhodke za 
vzdrževanje v času tehničnega trajanja 
projekta ter po potrebi stroške razgradnje 

(5) Analiza stroškov in koristi upošteva 
vsaj naslednje stroške: odhodke za naložbe, 
odhodke iz poslovanja in odhodke za 
vzdrževanje v času tehničnega trajanja 
projekta ter po potrebi stroške razgradnje 
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in ravnanja z odpadki. Metodologija 
zagotavlja navodila za uporabo diskontnih 
stopenj za izračune.

in ravnanja z odpadki. Metodologija 
zagotavlja navodila za uporabo diskontnih 
stopenj za izračune. Stroške se preverijo 
glede na primerjalno merilo, da se 
ugotovi, ali so nastali učinkovito. Če 
predstavnik projekta predstavi stroške, ki 
bistveno odstopajo od primerjalnega 
merila, jih utemelji pristojnemu 
nacionalnemu regulativnemu organu in 
Agenciji.

Or. en

Predlog spremembe 806
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog uredbe
Priloga V – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Analiza stroškov in koristi upošteva 
vsaj naslednje stroške: odhodke za naložbe, 
odhodke iz poslovanja in odhodke za 
vzdrževanje v času tehničnega trajanja 
projekta ter po potrebi stroške razgradnje 
in ravnanja z odpadki. Metodologija 
zagotavlja navodila za uporabo diskontnih 
stopenj za izračune.

(5) Analiza stroškov in koristi upošteva 
vsaj naslednje stroške: odhodke za naložbe, 
odhodke iz poslovanja in odhodke za 
vzdrževanje v času tehničnega trajanja 
projekta ter po potrebi stroške razgradnje 
in ravnanja z odpadki. Metodologija 
zagotavlja navodila za uporabo diskontnih 
stopenj za izračune. Analiza stroškov in 
koristi upošteva razmere v majhnih in 
energetsko osamljenih državah članicah z 
omejenim številom uporabnikov omrežja, 
v katerih trg ne bo mogel sam financirati 
projektov skupnega interesa.

Or. en

Obrazložitev

Analiza stroškov in koristi mora upoštevati slabši konkurenčni položaj majhnih in osamljenih 
držav članic.

Predlog spremembe 807
Yannick Jadot
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga V – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Analiza stroškov in koristi upošteva 
vsaj naslednje stroške: odhodke za naložbe, 
odhodke iz poslovanja in odhodke za 
vzdrževanje v času tehničnega trajanja 
projekta ter po potrebi stroške razgradnje 
in ravnanja z odpadki. Metodologija 
zagotavlja navodila za uporabo diskontnih 
stopenj za izračune.

(5) Analiza stroškov in koristi upošteva 
vsaj naslednje stroške: odhodke za naložbe, 
odhodke iz poslovanja in odhodke za 
vzdrževanje v času tehničnega trajanja 
projekta ter po potrebi stroške razgradnje 
in ravnanja z odpadki, kot tudi druge 
zunanje okoljske učinke. Metodologija 
zagotavlja navodila za uporabo diskontnih 
stopenj za izračune.

Or. en

Predlog spremembe 808
András Gyürk

Predlog uredbe
Priloga V – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Analiza stroškov in koristi upošteva 
vsaj naslednje stroške: odhodke za naložbe, 
odhodke iz poslovanja in odhodke za 
vzdrževanje v času tehničnega trajanja 
projekta ter po potrebi stroške razgradnje 
in ravnanja z odpadki. Metodologija 
zagotavlja navodila za uporabo diskontnih 
stopenj za izračune.

(5) Analiza stroškov in koristi upošteva 
vsaj naslednje stroške: odhodke za naložbe, 
odhodke iz poslovanja in odhodke za 
vzdrževanje v času tehničnega trajanja 
projekta, stroške dela ter po potrebi stroške 
razgradnje in ravnanja z odpadki. 
Metodologija zagotavlja navodila za 
uporabo diskontnih stopenj za izračune.

Or. en

Predlog spremembe 809
Fiona Hall

Predlog uredbe
Priloga V – točka 5 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5a) Analiza stroškov in koristi upošteva 
tudi koristi, ki jih prinese hitrejša izvedba 
projekta zaradi tehnološko nevtralnega 
postopka izdaje dovoljenja, ki upošteva 
uporabo vseh tehnoloških možnosti, 
navedenih v Prilogi II (1a), ali njihove 
kombinacije, četudi lahko v začetku 
zahtevajo višje stroške naložbe.

Or. en

Obrazložitev

Bistvenega pomena je, da analiza stroškov in koristi upošteva vse vidika projekta in zlasti 
možne koristi, ki jih prinaša hitrejša izvedba projekta, ki lahko odtehtajo višje začetne stroške 
naložbe, kot je na primer delno podzemno polaganje načrtovanih daljnovodov.

Predlog spremembe 810
António Fernando Correia de Campos

Predlog uredbe
Priloga V – točka 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Analiza stroškov in koristi pri prenosu 
in shranjevanju električne energije 
upošteva vsaj učinke na kazalnike iz 
Priloge III. Poleg tega v skladu z 
metodami, uporabljenimi za pripravo 
najnovejšega razpoložljivega desetletnega 
načrta za razvoj omrežja za električno 
energijo, upošteva zlasti učinke projekta na 
naslednja področja:

(6) Analiza stroškov in koristi pri prenosu 
in shranjevanju električne energije 
upošteva vsaj učinke na kazalnike iz 
Priloge III. Poleg tega v skladu z 
metodami, uporabljenimi za pripravo 
najnovejšega razpoložljivega desetletnega 
načrta za razvoj omrežja za električno 
energijo, upošteva zlasti učinke projekta na 
naslednja področja, kakor tudi koristi, ki 
jih prinese hitrejša izvedba projekta, ki 
odpravlja stroške prezasedenosti omrežja, 
zaradi uporabe vseh tehnoloških 
možnosti, navedenih v Prilogi II (1a), ali 
njihove kombinacije:

Or. en
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Predlog spremembe 811
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Priloga V – točka 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Analiza stroškov in koristi pri prenosu 
in shranjevanju električne energije 
upošteva vsaj učinke na kazalnike iz 
Priloge III. Poleg tega v skladu z 
metodami, uporabljenimi za pripravo 
najnovejšega razpoložljivega desetletnega 
načrta za razvoj omrežja za električno 
energijo, upošteva zlasti učinke projekta na 
naslednja področja:

(6) Analiza stroškov in koristi pri prenosu 
in shranjevanju električne energije 
upošteva vsaj učinke na kazalnike iz 
Priloge IV. Poleg tega v skladu z 
metodami, uporabljenimi za pripravo 
najnovejšega razpoložljivega desetletnega 
načrta za razvoj omrežja za električno 
energijo, upošteva zlasti učinke projekta na 
naslednja področja:

Or. en

Predlog spremembe 812
Pavel Poc

Predlog uredbe
Priloga V – točka 6 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ea) prezasedenost elektroenergetskega 
omrežja.

Or. en

Obrazložitev

Enaka merila kot za plinske projekte (7(e)), neposredno povezana z zanesljivostjo in 
razpoložljivostjo oskrbe.

Predlog spremembe 813
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga V – točka 6 – točka e a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ea) prezasedenost elektroenergetskega 
omrežja.

Or. en

Predlog spremembe 814
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Priloga V – točka 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Analiza stroškov in koristi pri plinu 
upošteva vsaj rezultate preverjanja trga, 
na primer odprte sezone, učinke na 
kazalnike iz Priloge III ter naslednje 
učinke:

(7) Analiza stroškov in koristi pri plinu 
upošteva vsaj učinke na kazalnike iz 
Priloge III ter naslednje učinke:

Or. en

Obrazložitev

Analiza povezave med stroški in koristmi projekta bi morala upoštevali, ali je projekt izvedljiv 
s finančnega, okoljskega in družbenega vidika.

Predlog spremembe 815
Ioanis Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga V – točka 7 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) verjetnost in količina nedobavljene 
energije ter povečanje varnosti in kakovosti 
oskrbe;

(c) verjetnost in količina nedobavljene 
energije ter povečanje varnosti in kakovosti 
oskrbe in virov oskrbe;

Or. en
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Predlog spremembe 816
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Priloga V – točka 7 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) verjetnost in količina nedobavljene 
energije ter povečanje varnosti in kakovosti 
oskrbe;

(c) verjetnost in količina nedobavljene 
energije ter povečanje varnosti in kakovosti 
oskrbe na ravni Unije;

Or. en

Predlog spremembe 817
Ioanis Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga V – točka 7 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) prispevanje k povezovanju različnih 
področij trga s plinom;

(d) prispevanje k povezovanju različnih 
področij trga s plinom ter odprava 
osamitve regij z omejenimi možnostmi in 
otoških regij;

Or. en

Predlog spremembe 818
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Priloga V – točka 7 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ea) prispevek k boljši uravnoteženosti 
dobave prek različnih vstopnih točk v 
evropsko plinsko omrežje, ki povečujejo 
obstoječe zmogljivosti za uvoz.

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je, da se opredelijo vse vstopne točke in da slednje prispevajo k uravnoteženi 
dobavi plina v Evropi. Evropa se bo tako lahko izognila situacijam, kot je prevelika odvisnost 
od plina iz določenih držav. Vsaka vstopna točka ima svoje posebne značilnosti in lahko 
prispeva k dobavi plina v Evropo iz različnih virov in po različnih poteh. Potencial obstoječe 
infrastrukture je treba v celoti izrabiti.

Predlog spremembe 819
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Priloga V – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Natančna metoda, ki se uporablja za 
upoštevanje kazalnikov iz točk 6 do 8, se 
določi po uradnem posvetovanju z 
organizacijami, ki zastopajo vse zadevne 
zainteresirane strani.

(9) Natančna metoda, ki se uporablja za 
upoštevanje kazalnikov iz točk 6 do 8, se 
določi po uradnem posvetovanju z 
organizacijami, ki zastopajo vse zadevne 
zainteresirane strani, zlasti vse upravljavce 
plinske infrastrukture.

Or. en

Predlog spremembe 820
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Priloga V – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Natančna metoda, ki se uporablja za 
upoštevanje kazalnikov iz točk 6 do 8, se 
določi po uradnem posvetovanju z 
organizacijami, ki zastopajo vse zadevne 
zainteresirane strani.

(9) Natančna metoda, ki se uporablja za 
upoštevanje kazalnikov, se določi po 
uradnem posvetovanju z organizacijami, ki 
zastopajo vse zadevne zainteresirane strani, 
kot je predvideno v členu 12.

Or. en
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Predlog spremembe 821
Gaston Franco

Predlog uredbe
Priloga V – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Z metodologijo se določi analiza, ki se 
bo izvedla, na podlagi zadevnega sklopa 
vhodnih podatkov, z izračunom rezultatov
objektivne funkcije z vsakim projektom in 
brez njega. Z analizo se bodo opredelile 
države članice, na katere ima projekt neto 
pozitivne učinke (nosilke koristi), in tiste 
države članice, na katere ima projekt neto 
negativen učinek (nosilke stroškov). Vsaka 
analiza stroškov in koristi vključuje analize 
občutljivosti v zvezi z sklopom vhodnih 
podatkov, datum začetka izvajanja
različnih projektov na enakem področju
analize in druge zadevne parametre.

(11) Z metodologijo se določi analiza, ki se 
bo izvedla, na podlagi zadevnega sklopa 
vhodnih podatkov, z oceno rezultatov
analize z več merili z vsakim projektom in 
brez njega. Z analizo se bodo opredelile 
države članice, na katere ima projekt neto 
pozitivne učinke (nosilke koristi), in tiste 
države članice, na katere ima projekt neto 
negativen učinek (nosilke stroškov). Vsaka 
analiza stroškov in koristi vključuje analize 
občutljivosti v zvezi z sklopom vhodnih 
podatkov, datumom začetka obratovanja
različnih projektov na istem območju
analize in drugimi zadevnimi parametri.

Or. fr

Obrazložitev

Ocena bi za usmerjanje procesa odločanja (na primer mnenja javnosti o vplivu na okolje ter 
verjetnosti resnih in izjemnih dogodkov) lahko presegala le merila razmerja med stroški in 
koristmi ter upoštevala tudi bolj specifična kvalitativna merila.

Predlog spremembe 822
António Fernando Correia de Campos

Predlog uredbe
Priloga V – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Z metodologijo se določi analiza, ki se 
bo izvedla, na podlagi zadevnega sklopa 
vhodnih podatkov, z izračunom rezultatov 
objektivne funkcije z vsakim projektom in 
brez njega. Z analizo se bodo opredelile 
države članice, na katere ima projekt neto 
pozitivne učinke (nosilke koristi), in tiste 

(11) Z metodologijo se določi analiza, ki se 
bo izvedla, na podlagi zadevnega sklopa 
vhodnih podatkov, z izračunom rezultatov 
objektivne funkcije z vsakim projektom in 
brez njega. Z analizo se bodo opredelile 
države članice, na katere ima projekt neto 
pozitivne učinke (nosilke koristi), in tiste 
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države članice, na katere ima projekt neto 
negativen učinek (nosilke stroškov). Vsaka 
analiza stroškov in koristi vključuje analize 
občutljivosti v zvezi z sklopom vhodnih 
podatkov, datum začetka izvajanja
različnih projektov na enakem področju
analize in druge zadevne parametre.

države članice, na katere ima projekt neto 
negativen učinek (nosilke stroškov). Vsaka 
analiza stroškov in koristi vključuje analize 
občutljivosti v zvezi z sklopom vhodnih 
podatkov, datumom začetka obratovanja
različnih projektov na istem območju
analize in drugimi zadevnimi parametri ter 
oceno tveganja.

Or. en

Predlog spremembe 823
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Priloga V – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Upravljavci prenosnih in 
distribucijskih omrežij si izmenjujejo 
informacije, potrebne za pripravo 
metodologije, vključno z modeliranjem 
zadevnega omrežja in trga. Vsak 
upravljavec prenosnega ali distribucijskega 
omrežja, ki zbira informacije v imenu 
drugih upravljavcev prenosnih ali 
distribucijskih omrežij, rezultate zbiranja 
podatkov posreduje sodelujočim 
upravljavcem prenosnih in distribucijskih 
omrežij. Pri skupnem modelu trga in 
omrežja za električno energijo in plin iz 
člena 12(8) sklop vhodnih podatkov iz 
točke 1 zajema leta n + 10, n + 20 in 
n + 30, pri čemer model omogoča popolno 
oceno gospodarskih, socialnih in okoljskih 
vplivov, ki vključujejo predvsem zunanje 
stroške, kot so stroški, povezani s 
toplogrednimi plini in emisijami 
konvencionalnih onesnaževal zraka ali 
varno oskrbo z energijo.

(12) Upravljavci prenosnih in 
distribucijskih omrežij ter podzemnih 
skladišč in terminalov za utekočinjeni 
zemeljski plin (LNG) si izmenjujejo 
informacije, potrebne za pripravo 
metodologije, vključno z modeliranjem 
zadevnega omrežja in trga. Vsak 
upravljavec prenosnega ali distribucijskega 
omrežja, ki zbira informacije v imenu 
drugih upravljavcev prenosnih ali 
distribucijskih omrežij, rezultate zbiranja 
podatkov posreduje sodelujočim 
upravljavcem prenosnih in distribucijskih 
omrežij. Pri skupnem modelu trga in 
omrežja za električno energijo in plin iz 
člena 12(8) sklop vhodnih podatkov iz 
točke 1 zajema leta n + 10, pri čemer 
model omogoča popolno oceno 
gospodarskih, socialnih in okoljskih 
vplivov, ki vključujejo predvsem zunanje 
stroške, kot so stroški, povezani s 
toplogrednimi plini in emisijami 
konvencionalnih onesnaževal zraka ali 
varno oskrbo z energijo.

Or. en
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Predlog spremembe 824
Gaston Franco

Predlog uredbe
Priloga V – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Upravljavci prenosnih in 
distribucijskih omrežij si izmenjujejo 
informacije, potrebne za pripravo 
metodologije, vključno z modeliranjem 
zadevnega omrežja in trga. Vsak 
upravljavec prenosnega ali distribucijskega 
omrežja, ki zbira informacije v imenu 
drugih upravljavcev prenosnih ali 
distribucijskih omrežij, rezultate zbiranja 
podatkov posreduje sodelujočim 
upravljavcem prenosnih in distribucijskih 
omrežij. Pri skupnem modelu trga in 
omrežja za električno energijo in plin iz 
člena 12(8) sklop vhodnih podatkov iz 
točke 1 zajema leta n + 10, n + 20 in 
n + 30, pri čemer model omogoča popolno 
oceno gospodarskih, socialnih in okoljskih 
vplivov, ki vključujejo predvsem zunanje 
stroške, kot so stroški, povezani s 
toplogrednimi plini in emisijami 
konvencionalnih onesnaževal zraka ali 
varno oskrbo z energijo.

(12) Upravljavci prenosnih in 
distribucijskih omrežij ter skladišč in 
terminalov za utekočinjeni zemeljski plin 
(LNG) si izmenjujejo informacije, potrebne 
za pripravo metodologije, vključno z 
modeliranjem zadevnega omrežja in trga. 
Vsak upravljavec prenosnega ali 
distribucijskega omrežja, ki zbira 
informacije v imenu drugih upravljavcev 
prenosnih ali distribucijskih omrežij, 
rezultate zbiranja podatkov posreduje 
sodelujočim upravljavcem prenosnih in 
distribucijskih omrežij. Pri skupnem 
modelu trga in omrežja za električno 
energijo in plin iz člena 12(8) sklop 
vhodnih podatkov iz točke 1 zajema leta 
n + 10, n + 20 in n + 30, pri čemer model 
omogoča popolno oceno gospodarskih, 
socialnih in okoljskih vplivov, ki 
vključujejo predvsem zunanje stroške, kot 
so stroški, povezani s toplogrednimi plini 
in emisijami konvencionalnih onesnaževal 
zraka ali varno oskrbo z energijo.

Or. fr

Predlog spremembe 825
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Priloga V – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Upravljavci prenosnih in 
distribucijskih omrežij si izmenjujejo 

(12) Upravljavci prenosnih in 
distribucijskih omrežij ter podzemnih 
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informacije, potrebne za pripravo 
metodologije, vključno z modeliranjem 
zadevnega omrežja in trga. Vsak 
upravljavec prenosnega ali distribucijskega 
omrežja, ki zbira informacije v imenu 
drugih upravljavcev prenosnih ali 
distribucijskih omrežij, rezultate zbiranja 
podatkov posreduje sodelujočim 
upravljavcem prenosnih in distribucijskih 
omrežij. Pri skupnem modelu trga in 
omrežja za električno energijo in plin iz 
člena 12(8) sklop vhodnih podatkov iz 
točke 1 zajema leta n + 10, n + 20 in 
n + 30, pri čemer model omogoča popolno 
oceno gospodarskih, socialnih in okoljskih 
vplivov, ki vključujejo predvsem zunanje 
stroške, kot so stroški, povezani s 
toplogrednimi plini in emisijami 
konvencionalnih onesnaževal zraka ali 
varno oskrbo z energijo.

skladišč in terminalov za utekočinjeni 
zemeljski plin (LNG) si izmenjujejo 
informacije, potrebne za pripravo 
metodologije, vključno z modeliranjem 
zadevnega omrežja in trga. Vsak 
upravljavec prenosnega ali distribucijskega 
omrežja, ki zbira informacije v imenu 
drugih upravljavcev prenosnih ali 
distribucijskih omrežij, rezultate zbiranja 
podatkov posreduje sodelujočim 
upravljavcem prenosnih in distribucijskih 
omrežij. Pri skupnem modelu trga in 
omrežja za električno energijo in plin iz 
člena 12(8) sklop vhodnih podatkov iz 
točke 1 zajema leta n + 10, n + 20 in 
n + 30, pri čemer model omogoča popolno 
oceno gospodarskih, socialnih in okoljskih 
vplivov, ki vključujejo predvsem zunanje 
stroške, kot so stroški, povezani s 
toplogrednimi plini in emisijami 
konvencionalnih onesnaževal zraka ali 
varno oskrbo z energijo.

Or. en

Predlog spremembe 826
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga V – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Upravljavci prenosnih in 
distribucijskih omrežij si izmenjujejo 
informacije, potrebne za pripravo 
metodologije, vključno z modeliranjem 
zadevnega omrežja in trga. Vsak 
upravljavec prenosnega ali distribucijskega 
omrežja, ki zbira informacije v imenu 
drugih upravljavcev prenosnih ali 
distribucijskih omrežij, rezultate zbiranja 
podatkov posreduje sodelujočim 
upravljavcem prenosnih in distribucijskih 
omrežij. Pri skupnem modelu trga in 
omrežja za električno energijo in plin iz 

(12) Upravljavci prenosnih in 
distribucijskih omrežij ter skladišč in 
terminalov za utekočinjeni in stisnjeni 
zemeljski plin (LNG/CNG) si izmenjujejo 
informacije, potrebne za pripravo 
metodologije, vključno z modeliranjem 
zadevnega omrežja in trga. Vsak 
upravljavec prenosnega ali distribucijskega 
omrežja, ki zbira informacije v imenu 
drugih upravljavcev prenosnih ali 
distribucijskih omrežij, rezultate zbiranja 
podatkov posreduje sodelujočim 
upravljavcem prenosnih in distribucijskih 
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člena 12(8) sklop vhodnih podatkov iz 
točke 1 zajema leta n + 10, n + 20 in 
n + 30, pri čemer model omogoča popolno 
oceno gospodarskih, socialnih in okoljskih 
vplivov, ki vključujejo predvsem zunanje 
stroške, kot so stroški, povezani s 
toplogrednimi plini in emisijami 
konvencionalnih onesnaževal zraka ali 
varno oskrbo z energijo.

omrežij. Pri skupnem modelu trga in 
omrežja za električno energijo in plin iz 
člena 12(8) sklop vhodnih podatkov iz 
točke 1 zajema leta n + 10, n + 20 in 
n + 30, pri čemer model omogoča popolno 
oceno gospodarskih, socialnih in okoljskih 
vplivov, ki vključujejo predvsem zunanje 
stroške, kot so stroški, povezani s 
toplogrednimi plini in emisijami 
konvencionalnih onesnaževal zraka ali 
varno oskrbo z energijo.

Or. en

Predlog spremembe 827
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga V – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Upravljavci prenosnih in 
distribucijskih omrežij si izmenjujejo 
informacije, potrebne za pripravo 
metodologije, vključno z modeliranjem 
zadevnega omrežja in trga. Vsak 
upravljavec prenosnega ali distribucijskega 
omrežja, ki zbira informacije v imenu 
drugih upravljavcev prenosnih ali 
distribucijskih omrežij, rezultate zbiranja 
podatkov posreduje sodelujočim 
upravljavcem prenosnih in distribucijskih 
omrežij. Pri skupnem modelu trga in 
omrežja za električno energijo in plin iz 
člena 12(8) sklop vhodnih podatkov iz 
točke 1 zajema leta n + 10, n + 20 in
n + 30, pri čemer model omogoča popolno 
oceno gospodarskih, socialnih in okoljskih 
vplivov, ki vključujejo predvsem zunanje 
stroške, kot so stroški, povezani s 
toplogrednimi plini in emisijami 
konvencionalnih onesnaževal zraka ali 
varno oskrbo z energijo.

(12) Upravljavci prenosnih in 
distribucijskih omrežij si izmenjujejo 
informacije, potrebne za pripravo 
metodologije, vključno z modeliranjem 
zadevnega omrežja in trga. Vsak 
upravljavec prenosnega ali distribucijskega 
omrežja, ki zbira informacije v imenu 
drugih upravljavcev prenosnih ali 
distribucijskih omrežij, rezultate zbiranja 
podatkov posreduje sodelujočim 
upravljavcem prenosnih in distribucijskih 
omrežij. Pri skupnem modelu trga in 
omrežja za električno energijo in plin iz 
člena 12(8) sklop vhodnih podatkov iz 
točke 1 zajema leta n + 10, n + 20, n + 30 
in n+40, pri čemer model vključuje
popolno oceno gospodarskih, socialnih in 
okoljskih vplivov, ki vključujejo predvsem 
zunanje stroške, kot so stroški, povezani s 
toplogrednimi plini in emisijami 
konvencionalnih onesnaževal zraka ali 
varno oskrbo z energijo.
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Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da lahko tehnična življenjska doba infrastrukturnih projektov, zlasti za prenosna 
elektroenergetska omrežja, doseže precej več kot 40 let, je za analizo potrebna tako 
dolgoročna perspektiva, ki v celoti prikaže stroške in koristi.

Predlog spremembe 828
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Priloga V – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Upravljavci prenosnih in 
distribucijskih omrežij si izmenjujejo 
informacije, potrebne za pripravo 
metodologije, vključno z modeliranjem 
zadevnega omrežja in trga. Vsak 
upravljavec prenosnega ali distribucijskega 
omrežja, ki zbira informacije v imenu 
drugih upravljavcev prenosnih ali 
distribucijskih omrežij, rezultate zbiranja 
podatkov posreduje sodelujočim 
upravljavcem prenosnih in distribucijskih 
omrežij. Pri skupnem modelu trga in 
omrežja za električno energijo in plin iz 
člena 12(8) sklop vhodnih podatkov iz 
točke 1 zajema leta n + 10, n + 20 in
n + 30, pri čemer model omogoča popolno 
oceno gospodarskih, socialnih in okoljskih 
vplivov, ki vključujejo predvsem zunanje 
stroške, kot so stroški, povezani s 
toplogrednimi plini in emisijami 
konvencionalnih onesnaževal zraka ali 
varno oskrbo z energijo.

(12) Upravljavci prenosnih in 
distribucijskih omrežij si izmenjujejo 
informacije, potrebne za pripravo 
metodologije, vključno z modeliranjem 
zadevnega omrežja in trga. Vsak 
upravljavec prenosnega ali distribucijskega 
omrežja, ki zbira informacije v imenu 
drugih upravljavcev prenosnih ali 
distribucijskih omrežij, rezultate zbiranja 
podatkov posreduje sodelujočim 
upravljavcem prenosnih in distribucijskih 
omrežij. Pri skupnem modelu trga in 
omrežja za električno energijo in plin iz 
člena 12(8) sklop vhodnih podatkov iz 
točke 1 zajema leta n + 10, n + 20, n + 30 
in n+40, pri čemer model omogoča
popolno oceno gospodarskih, socialnih in 
okoljskih vplivov, ki vključujejo predvsem 
zunanje stroške, kot so stroški, povezani s 
toplogrednimi plini in emisijami 
konvencionalnih onesnaževal zraka ali 
varno oskrbo z energijo.

Or. en

Obrazložitev

Vse analize stroškov in koristi morajo upoštevati celotno tehnično življenjsko dobo 
infrastrukture in možne spremembe v energetskem sektorju v tem obdobju, ki so posledica 
nizkoogljičnih ciljev.



AM\900619SL.doc 111/118 PE488.000v01-00

SL

Predlog spremembe 829
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga V – točka 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12a) Za določitev predlagane 
metodologije se ENTSO za električno 
energijo in ENTSO za plin obširno 
posvetujeta s skupino uporabnikov, ki 
zastopa vsa ustrezna združenja 
zainteresiranih strani. Skupina 
uporabnikov se sestane vsaj dvakrat, 
preden ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin metodologijo predložita 
Agenciji in Komisiji, kot je določeno v 
členu 12(2). Vsako združenje ima pravico 
imenovati dva člana v skupino 
uporabnikov. Postopki in rezultati 
sestankov se javno objavijo, da se zagotovi 
popolna preglednost.

Or. en

Predlog spremembe 830
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(aa) pregled postopka odločanja, ki 
vključuje nacionalne načrte za razvoj 
omrežja, desetletni razvojni načrt omrežja, 
označitev kot projekt skupnega interesa v 
regionalnih skupinah in povezave na 
spletne strani teh postopkov;

Or. en
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Predlog spremembe 831
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1a) Priročnik je enostaven in ne 
dopolnjuje obstoječe zakonodaje na tem 
področju.

Or. es

Predlog spremembe 832
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Za povečanje sodelovanja javnosti v 
postopku izdajanja dovoljenj se uporabijo 
naslednja načela:

(2) Za povečanje sodelovanja javnosti v 
postopku izdajanja dovoljenj ter 
zagotovitev stalnega obveščanja in dialoga 
z javnostjo pred tem se uporabijo naslednja 
načela:

Or. en

Predlog spremembe 833
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) zainteresirane strani, na katere projekt 
skupnega interesa vpliva, vključno z 

(a) zainteresirane strani, na katere projekt 
skupnega interesa vpliva, vključno z 
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ustreznimi organi, lastniki zemljišč in 
državljani, ki živijo v bližini projekta, 
splošno javnostjo in njihovimi združenji, 
organizacijami ali skupinami, so podrobno 
obveščene, v zgodnji fazi pa se z njimi tudi 
odprto in pregledno posvetuje. Pristojni 
organ po potrebi dejavno podpira 
dejavnosti, ki jih izvaja predstavnik 
projekta;

ustreznimi organi, lastniki zemljišč in 
državljani, ki živijo v bližini projekta, 
splošno javnostjo in njihovimi združenji, 
organizacijami ali skupinami, so podrobno 
obveščene, v zgodnji fazi, ko je 
predlagane druge možnosti še mogoče 
upoštevati, pa se z njimi tudi odprto in 
pregledno posvetuje. Pristojni organ po 
potrebi dejavno podpira dejavnosti, ki jih 
izvaja predstavnik projekta;

Or. en

Predlog spremembe 834
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) zainteresirane strani, na katere projekt 
skupnega interesa vpliva, vključno z 
ustreznimi organi, lastniki zemljišč in 
državljani, ki živijo v bližini projekta, 
splošno javnostjo in njihovimi združenji, 
organizacijami ali skupinami, so podrobno 
obveščene, v zgodnji fazi pa se z njimi tudi 
odprto in pregledno posvetuje. Pristojni 
organ po potrebi dejavno podpira 
dejavnosti, ki jih izvaja predstavnik 
projekta;

(a) zainteresirane strani, na katere projekt 
skupnega interesa vpliva, vključno z 
ustreznimi nacionalnimi, regionalnimi in 
lokalnimi organi, lastniki zemljišč in 
državljani, ki živijo v bližini projekta, 
splošno javnostjo in njihovimi združenji, 
organizacijami ali skupinami, so podrobno 
obveščene, v zgodnji fazi pa se z njimi tudi 
odprto in pregledno posvetuje. Pristojni 
organ po potrebi dejavno podpira 
dejavnosti, ki jih izvaja predstavnik 
projekta;

Or. en

Predlog spremembe 835
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 2 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) zainteresirane strani, na katere projekt 
skupnega interesa vpliva, vključno z 
ustreznimi organi, lastniki zemljišč in 
državljani, ki živijo v bližini projekta, 
splošno javnostjo in njihovimi združenji, 
organizacijami ali skupinami, so podrobno 
obveščene, v zgodnji fazi pa se z njimi tudi 
odprto in pregledno posvetuje. Pristojni 
organ po potrebi dejavno podpira 
dejavnosti, ki jih izvaja predstavnik 
projekta;

(a) zainteresirane strani, na katere projekt 
skupnega interesa vpliva, vključno z 
ustreznimi organi, tudi lokalnimi, lastniki 
zemljišč in državljani, ki živijo v bližini 
projekta, splošno javnostjo in njihovimi 
združenji, organizacijami ali skupinami, so 
podrobno obveščene, v zgodnji fazi pa se z 
njimi tudi odprto in pregledno posvetuje. 
Pristojni organ po potrebi dejavno podpira 
dejavnosti, ki jih izvaja predstavnik 
projekta;

Or. ro

Predlog spremembe 836
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) zainteresirane strani, na katere projekt 
skupnega interesa vpliva, vključno z 
ustreznimi organi, lastniki zemljišč in 
državljani, ki živijo v bližini projekta, 
splošno javnostjo in njihovimi združenji, 
organizacijami ali skupinami, so podrobno 
obveščene, v zgodnji fazi pa se z njimi tudi 
odprto in pregledno posvetuje. Pristojni 
organ po potrebi dejavno podpira 
dejavnosti, ki jih izvaja predstavnik 
projekta;

(a) zainteresirane strani, na katere projekt 
skupnega interesa vpliva, vključno z 
ustreznimi organi, lastniki zemljišč in 
državljani, ki živijo v bližini projekta, 
splošno javnostjo in njihovimi združenji, 
organizacijami ali skupinami, so podrobno 
obveščene, v primerni fazi pa se z njimi 
tudi odprto in pregledno posvetuje. 
Pristojni organ po potrebi dejavno podpira 
dejavnosti, ki jih izvaja predstavnik 
projekta;

Or. en

Predlog spremembe 837
Yannick Jadot
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) pristojni organi zagotovijo, da so 
postopki javnega posvetovanja za projekte 
skupnega interesa zgoščeni, kadar je to 
mogoče. Vsako javno posvetovanje zajema 
vse vsebine, pomembne za posamezno fazo 
postopka, pri čemer se nobena vsebina, ki 
je pomembna za posamezno fazo 
postopka, ne obravnava na več kot enem 
javnem posvetovanju. Vsebina, 
obravnavana na javnem posvetovanju, je 
jasno navedena v obvestilu o javnem 
posvetovanju;

(b) pristojni organi zagotovijo, da so 
postopki javnega posvetovanja za projekte 
skupnega interesa zgoščeni, kadar je to 
mogoče. Vsako javno posvetovanje zajema 
vse vsebine, pomembne za posamezno fazo 
postopka. Vsebina, obravnavana na javnem 
posvetovanju, je jasno navedena v 
obvestilu o javnem posvetovanju;

Or. en

Obrazložitev

Za večjo udeležbo javnosti sta potrebna nenehen dialog in informiranje. Zato omejevanje 
števila in vsebine posvetovanj na ravni zakonodaje EU ne koristi. Nekatera sporna vprašanja 
bi lahko zahtevala nadaljnje razprave in dialog in ne bodo razrešena samo s posvetovanji. 
Hkrati ni mogoče na splošno izključiti, da bo v nekaterih projektih treba ponovno oceniti 
nekatera vprašanja, da bodo pristojni organi ravnali skladno z okoljsko zakonodajo EU.

Predlog spremembe 838
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) pripombe in ugovore je mogoče 
predložiti le od začetka javnega 
posvetovanja do izteka roka.

(c) pripombe in ugovore je mogoče 
predložiti le od začetka javnega 
posvetovanja do izteka roka. Posvetovanja 
trajajo dovolj dolgo, da se omogoči velik 
prispevek javnosti in zadevnih 
zainteresiranih strani. Informacije o 
datumu začetka in konca posvetovanj se 
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objavijo dovolj dolgo pred začetkom 
posvetovanj.

Or. en

Predlog spremembe 839
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) predvidenih ukrepih; (b) predvidenih ukrepih, vključno s 
predlaganimi splošnimi kraji in datumi 
namenskih srečanj; 

Or. en

Predlog spremembe 840
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) V okviru javnega posvetovanja, ki se 
izvede pred predložitvijo vloge, zadevne 
strani izvedejo vsaj naslednje:

(4) V okviru javnih posvetovanj, ki se 
izvedejo pred predložitvijo vloge, zadevne
strani izvedejo vsaj naslednje:

Or. en

Predlog spremembe 841
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 4 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) objavijo informativni prospekt na 
največ 15 straneh, v katerem so jasno in 
jedrnato opisani pregled namena in 
predhodni urnik projekta, vsaj tri 
obravnavane druge možnosti, pričakovani 
učinki, vključno s čezmejnimi učinki, in 
možni ukrepi za ublažitev;

(a) objavijo informativni prospekt na 
največ 15 straneh, v katerem so jasno in 
jedrnato opisani pregled namena in 
predhodni urnik projekta, vsaj tri 
obravnavane druge možnosti, pričakovani 
učinki, vključno s čezmejnimi učinki, in 
možni ukrepi za ublažitev, prospekt pa se 
objavi znatno pred posvetovanjem, da se 
omogoči zgodnje obveščanje javnosti;

Or. en

Predlog spremembe 842
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) prek spletne strani iz člena 10(7) in 
drugih ustreznih načinov obveščanja o 
projektu obvestijo vse prizadete 
zainteresirane strani;

(b) prek spletne strani iz člena 10(7) in 
drugih ustreznih načinov obveščanja o 
projektu obvestijo vse prizadete 
zainteresirane strani ter tako zagotovijo, da 
so v danem trenutku obveščene vse 
zainteresirane strani, kar omogoča 
njihovo pomembno udeležbo;

Or. en

Predlog spremembe 843
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4a) Namenska srečanja iz točke 4(c) 
potekajo na kraju in v času, ki omogočata 



PE488.000v01-00 118/118 AM\900619SL.doc

SL

udeležbo čim večjega števila 
zainteresiranih strani. Pristojni organ 
lahko zahteva, da predstavniki projektov 
olajšajo udeležbo zainteresiranih strani, ki 
se sicer ne bi mogle udeležiti sestanka iz 
finančnih ali drugih razlogov.

Or. en

Predlog spremembe 844
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Na spletni strani projekta so objavljeni 
vsaj naslednji podatki:

(5) Na spletni strani projekta so objavljeni 
vsaj naslednji podatki, ki pa ne razkrivajo 
zaupnih informacij:

Or. en

Predlog spremembe 845
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) načrtovanje projekta in javnega 
posvetovanja z jasno navedenimi datumi in 
lokacijami javnih posvetovanj in razprav;

(b) načrtovanje projekta in javnega 
posvetovanja z jasno navedenimi datumi in 
lokacijami javnih posvetovanj in razprav 
ter ustrezen predmet teh predstavitev;

Or. en


