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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 24
Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a). Ta odločba bo omogočala napredek 
proti ciljem Evropskega sveta v Barceloni 
za doseganje najnižje stopnje 
elektroenergetskih povezav med državami 
članicami, ki je enaka 10 odstotkom 
proizvodne zmogljivosti vsake države 
članice. To bo izboljšalo zanesljivost in 
varnost omrežij, varovalo varnost oskrbe in 
zagotavljalo učinkovito delovanje 
mednarodnega trga.

Or. es

Obrazložitev

Glavni prednostni projekti v zvezi z električno energijo in projekti evropskega interesa, 
navedeni v Prilogah I in IV so medsebojne povezave med državami članicami ali povezave z 
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državami, ki niso članice EU. To je odsev političnega sporazuma, ki je bil dosežen marca 
2002 v okviru Evropskega sveta v Barceloni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 25
Uvodna izjava 4

(4) Energetsko infrastrukturo je treba graditi 
in vzdrževati na način, ki bo omogočil 
učinkovito delovanje notranjega 
energetskega trga, ne da bi se s tem 
odmaknili od strateških meril in, kjer je to 
primerno, meril za univerzalne storitve.

(4) Energetsko infrastrukturo je treba graditi 
in vzdrževati na način, ki bo omogočil 
učinkovito delovanje notranjega 
energetskega trga, ob upoštevanju 
postopkov za posvetovanje s prizadetimi 
osebami, ne da bi se s tem odmaknili od 
strateških meril in meril za univerzalne 
storitve.

Or. it

Obrazložitev

Ko se gradi nova infrastruktura in določa ureditev vzdrževanja ali izboljšanja, je treba 
upoštevati posledice za okolje in območje v okolici ter slediti postopkom predhodnega 
obveščanja in posvetovanja s splošno javnostjo v skladu z veljavnimi predpisi Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 26
Uvodna izjava 10

(10) Treba je ustvariti ugodnejše okolje za 
razvoj vseevropskih omrežij, zlasti s 
spodbujanjem tehničnega sodelovanja med 
enotami, odgovornimi za omrežja, s 
pospeševanjem izvajanja postopkov za 
izdajo dovoljenj, ki se v državah članicah 
uporabljajo za projekte omrežij, kar bi 
skrajšalo zamude, in z ustrezno mobilizacijo 
dostopnih skladov, sredstev in finančnih 
programov Skupnosti za projekte omrežij.

(10) Treba je ustvariti ugodnejše okolje za 
razvoj vseevropskih omrežij, zlasti s 
spodbujanjem tehničnega sodelovanja med 
enotami, odgovornimi za omrežja, s 
pospeševanjem izvajanja postopkov za 
izdajo dovoljenj, ki se v državah članicah 
uporabljajo za projekte omrežij, kar bi 
skrajšalo zamude, in z ustrezno mobilizacijo 
dostopnih skladov, sredstev in finančnih 
programov Skupnosti za projekte omrežij, 
vključno s tistimi, ki so namenjeni 
proizvodnji energije iz decentraliziranih 
virov in obnovljivih virov.

Or. it
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Obrazložitev

Dajanje prednosti naložbam, ki spodbujajo razvoj bolj decentraliziranih omrežij in 
energetskih virov, ki v zadevnem območju že obstajajo, bo omogočalo kar najboljše tehnično 
sodelovanje med različnimi ponudniki, posledica tega pa bodo manjši okoljski vplivi in 
zmanjšanje pretirano dragih medsebojnih povezav.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 27
Člen 3, odstavek 1, točka (b)

(b) olajšati razvoj in zmanjšati osamitev 
regij z omejenimi možnostmi ter otoških 
regij Skupnosti ter tako okrepiti ekonomsko 
in socialno kohezijo;

(b) olajšati razvoj in zmanjšati osamitev 
regij z omejenimi možnostmi ter otoških 
regij Skupnosti s spodbujanjem zlasti 
razvoja lokalnih omrežij in virov, kot so 
soproizvodnja in obnovljivi energetski viri,
ter tako okrepiti ekonomsko in socialno 
kohezijo v zadevnem območju in drugih 
regijah;

Or. it

Obrazložitev

Zlasti v obrobnih regijah je treba dajati prednost metodam proizvodnje energije, ki so bolje 
združljive z okoljem in s trajnostnim razvojem zadevnega geografskega območja, ne le v 
smislu socialne kohezije in zaposlovanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 28
Člen 3, odstavek 1, točka (d)

(d) prispevati k trajnostnemu razvoju in 
povečati varovanje okolja, zlasti z 
zmanjšanjem okoljskega tveganja, 
povezanega s [sic] transportom in prenosom 
energije.

(d) prispevati k trajnostnemu razvoju in 
povečati varovanje okolja, zlasti z 
zmanjšanjem okoljskega tveganja, 
povezanega s [sic] transportom energije.

Or. es

Obrazložitev

V španskem jeziku velja izraz „transport“ za elektriko, plin in nafto. Izraz „prenos“ je 
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nepravilen.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Norbert Glante

Predlog spremembe 29
Člen 4, odstavek 1, točka (a)

(a) prilagajanje in razvoj energetskih omrežij 
v podporo delovanju notranjega 
energetskega trga in zlasti reševanje 
problematike ozkih grl (zlasti čezmejnih), 
prenatrpanosti in manjkajočih povezav, ob 
upoštevanju potreb, ki izhajajo iz delovanja 
notranjega trga z električno energijo in 
zemeljskim plinom ter širitve Evropske 
unije;

(a) prilagajanje in razvoj energetskih omrežij 
v podporo delovanju notranjega 
energetskega trga in zlasti reševanje 
problematike ozkih grl (zlasti čezmejnih), 
prenatrpanosti in manjkajočih povezav, 
povečanje deleža obnovljivih energetskih 
virov na energetskem trgu, ob upoštevanju 
potreb, ki izhajajo iz delovanja notranjega 
trga z električno energijo in zemeljskim 
plinom ter širitve Evropske unije;

Or. de

Obrazložitev

Povečanje deleža obnovljivih energetskih virov na energetskem trgu je ključno načelo 
trajnostne evropske energetske politike, zato mora biti omenjeno kot prednostna naloga za 
dejavnosti Skupnosti v zvezi z vseevropskimi energetskimi omrežji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 30
Člen 10, odstavek 1

1. Komisija lahko določi, po posvetovanju z 
zadevnimi državami članicami, evropskega 
usklajevalca.

1. Za pospeševanje usklajenega izvajanja 
nekaterih projektov (še zlasti čezmejnih 
projektov ali delov čezmejnih projektov, ki 
so vključeni v projekte evropskega interesa 
iz člena 8), lahko Komisija – s privoljenjem 
– zadevnih držav članic in po posvetovanju 
z Evropskim parlamentom, imenuje osebo, 
ki bo znana kot „evropski usklajevalec“.

Usklajevalec deluje v imenu in po 
pooblastilu Komisije. Naloga usklajevalca 
zajema en prednostni projekt ali del 
prednostnega projekta. Po potrebi se lahko 
naloga evropskega usklajevalca razširi na 

Evropski usklajevalec deluje v imenu in po 
pooblastilu Komisije. Njegova ali njena 
naloga se praviloma nanaša na en projekt 
(zlasti v primeru čezmejnega projekta), 
vendar pa se lahko po potrebi razširi po 
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druga sorodna področja. celotni glavni osi. V povezavi z zadevnimi 
državami članicami evropski usklajevalec 
sestavi delovni načrt, ki podrobno opiše 
njegove ali njene dejavnosti.

Or. es

Obrazložitev

Predlog spremembe vključuje sporazum, ki ga je sklenil Parlament v zvezi z Odločbo 
884/2004/ES o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja.
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