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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja pozdravlja smernice za vseevropsko energetsko infrastrukturo, ki jih je 
predlagala Evropska komisija.

Kot je navedla Komisija, je v okviru te pobude za obdobje do leta 2020 in pozneje določeno 
omejeno število vseevropskih prednostnih koridorjev in območij, ki zajemajo 
elektroenergetska in plinska omrežja ter infrastrukturo za prenos nafte in ogljikovega dioksida 
ter v zvezi s katerimi je najbolj upravičeno sprejeti ukrepe na ravni Evropske unije. Te 
prednostne naloge se bodo izvajale na naslednje načine: 

1. poenostavitev postopkov za izdajanje dovoljenj, da se občutno zmanjša trajanje 
postopkov za projekte skupnega interesa in poveča udeležba javnosti ter sprejetost 
izvajanja teh projektov; 

2. pospeševanje regulativne obravnave projektov skupnega interesa na področju 
električne energije in plina z razporeditvijo stroškov glede na zagotovljene koristi in 
zagotavljanje, da bodo dovoljeni donosi prilagojeni tveganjem; 

3. zagotavljanje izvajanja projektov skupnega interesa z zagotavljanjem potrebne tržne 
finančne podpore ali neposredne finančne podpore EU. V zvezi s tem predlog ponuja 
podlago za upravičenost projektov skupnega interesa do finančne pomoči EU v okviru 
instrumenta za povezovanje Evrope, ki je obravnavan v ločenem zakonodajnem 
predlogu. 

Namen predlogov sprememb je določiti nekatere koncepte uredbe ter zagotoviti več 
skladnosti z drugo zakonodajo EU, zlasti tisto, ki se nanaša na oceno okoljskega vpliva in na 
strukturne sklade, ter s strategijo EU 2020 (ker je namenjena uresničevanju nekaterih 
sorodnih podnebnih in energetskih ciljev) in z drugimi pomembnimi razvojnimi scenariji, kot 
so tisti iz časovnega načrta do leta 2050.
Glede na majhen obseg sredstev EU, ki so na voljo za podporo teh obsežnih finančnih 
prizadevanj, potrebnih za uresničevanje projektov v skupnem interesu, nameravamo s 
predlogi sprememb zagotoviti, da bo zasebni sektor prevzel svoj delež pri njihovem 
financiranju.

Ključno za uredbo je analiza stroškov in koristi. Pripravljavec mnenja predlaga natančnejše 
oblikovanje določb, določenih v prilogi, ki opisujejo metodologijo, in sicer s podrobnejšim 
opisom kazalnikov, povezanih s stroški in koristmi. Ker sta časovni okvir za uresničevanje 
projektov in njihova življenjska doba zelo dolga, so diskontne stopnje, ki se uporabljajo za 
izračun teh parametrov, osrednjega pomena. Zato se predlaga, naj Komisija redno objavlja 
diskontne stopnje, ki jih bo treba upoštevati. Nadalje se diskontnim stopnjam prišteje premija 
za tveganje, ki jo določi projektni vodja v posvetovanju z zainteresiranimi stranmi, da se 
zajamejo specifične eksternalije, povezane s posameznim projektom. To bo spodbudilo 
zainteresirane strani, zlasti državljane v okolici projektov, da se vključijo v razpravo.

Pred predložitvijo svoje zadevne metodologije za usklajeno analizo stroškov in koristi 
energetskega sistema na ravni Unije morata tako ENTSO za električno energijo kot tudi 
ENTSO za plin upoštevati pripombe Evropske agencije za okolje in Evropske mreže za 
spremljanje teritorialnega razvoja in kohezije. S tem bodo metodologiji podrejeni parametri, 
povezani z okoljskim in prostorskim načrtovanjem, internalizirani. 
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Vsebina poročila, ki ga pripravijo projektni vodje, se razširi z informacijami o prispevku 
strukturnih skladov k uresničevanju projekta in o evidenci nastalih stroškov v primerjavi z 
njihovo začetno oceno.

Če bodo dejanski stroški za 20 % višji od ocenjenih stroškov, bo Komisija lahko umaknila 
zadevni projekt s seznama upravičenih projektov.

Poročevalec meni, da pogoj, da je projekt v desetletnem razvojnem načrtu omrežja, ni nujen 
za njegovo opredelitev kot projekta v skupnem interesu.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
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Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Hranilniki energije ter naprave za 
utekočinjeni zemeljski plin (LNG) in 
stisnjeni zemeljski plin (CNG) dobivajo v 
vseevropski energetski infrastrukturi 
poseben pomen pri zagotavljanju oskrbe s 
shranjeno energijo in njeni distribuciji. 
Hitra izgradnja takšnih naprav za 
shranjevanje energije je zato pomemben 
sestavni del delujoče omrežne 
infrastrukture.
Pri izgradnji in obratovanju črpalno-
akumulacijskih elektrarn ali obratov za 
shranjevanje energije se konkurenca ne 
sme ovirati z omrežninami, ki bi te 
naprave izenačile s končnimi porabniki.

Predlog spremembe 4
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(20) Projekti skupnega interesa bi morali 
na nacionalni ravni imeti ustrezen 
„prednostni status“, da se jim zagotovi 
hitra upravna obravnava. Regionalni in 
nacionalni projekti se lahko obravnavajo 
z enako prednostno razvrstitvijo, če je tako 
mogoče vključiti obnovljive vire energije 
in zagotoviti konkurenčnost. To vključuje 
tudi projekte s tretjimi državam zunaj 
Unije (npr. Švico). Projekte skupnega 
interesa bodo pristojni organi obravnavali 
kot projekte javnega interesa. Projekti z 
negativnim vplivom na okolje lahko zaradi 
prevladujočega javnega interesa dobijo 
dovoljenje, če so izpolnjeni vsi pogoji iz 
Direktive 92/43/ES in 
Direktive 2000/60/ES.

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(21) Z vzpostavitvijo enega pristojnega 
organa na nacionalni ravni, ki bo združeval
ali usklajeval vse postopke izdajanja 
dovoljenj („vse na enem mestu“), se bo 
zmanjšala zapletenost, povečala 
učinkovitost in preglednost ter okrepila 
sodelovanje med državami članicami.
Vseeno pa ustanovitev tega organa ne bi 
smela povečati stroškov za 
davkoplačevalce, temveč bi morali v ta 
namen prerazporediti obstoječa sredstva.

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 29
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Projekti skupnega interesa na 
področjih električne energije, plina in 
ogljikovega dioksida morajo biti 
upravičeni do finančne pomoči Unije za 
študije, pod določenimi pogoji pa tudi do 
finančne pomoči Unije za dela iz 
predlagane uredbe za instrument za 
povezovanje Evrope, in sicer v obliki 
nepovratnih sredstev ali v obliki 
inovativnih finančnih instrumentov. 
Podporo po meri bo mogoče na ta način 
zagotoviti za tiste projekte skupnega 
interesa, ki v okviru obstoječega 
regulativnega okvira in pogojev na trgu do 

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

nje niso upravičeni. Ustrezno bi bilo treba 
tudi upoštevati, da je treba zlasti med 
projekti, ki prispevajo k uresničevanju 
istega prednostnega koridorja EU, 
preprečiti kršenje konkurence. S tako 
finančno pomočjo se bodo razvile potrebne 
sinergije s sredstvi instrumentov iz drugih 
politik Unije. Energetska infrastruktura 
evropskega pomena bo financirana zlasti iz 
instrumenta za povezovanje Evrope, 
pametna energetska distribucijska omrežja 
lokalnega in regijskega pomena pa iz 
strukturnih skladov. Oba vira financiranja 
se bosta tako dopolnjevala.

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30α) V sedanjem ozračju gospodarske 
krize bi utegnile velike razlike med 
državami članicami in vlagatelji povzročiti 
neravnovesja in velike prepreke za 
financiranje projektov. Osrednjega 
pomena za zagotovitev, da ne bo ogroženo 
dokončanje infrastrukturnih projektov, s 
katerimi naj bi dosegli cilje te uredbe, je 
prispevek sredstev EU k odpravljanju teh 
neravnovesij – zlasti ker bo levji delež 
potrebnih sredstev za financiranje 
energetske infrastrukture v prihodnjem 
desetletju zagotovil zasebni sektor.

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32a) Ko Svet in Komisija ocenita, ali je 
bil dosežen dovolj velik napredek pri 
srednjeročnem proračunskem cilju, in pri 
tem preučita krivuljo rasti državnih 
odhodkov, v skupnem znesku odhodkov 
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ne bi smeli biti zajeti odhodki za obresti, 
odhodki za programe Unije, ki se v celoti 
krijejo iz prihodkov evropskih skladov, ter 
nediskrecijskih sprememb v odhodkih za 
nadomestila za brezposelnost, kakor je 
določeno v členu 5 Uredbe Sveta (ES) št. 
1466/97 o okrepitvi nadzora nad 
proračunskim stanjem ter o nadzoru in 
usklajevanju gospodarskih politik1.
____________________

1UL L 209, 2.8.1997, str. 1

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta uredba ne posega v: 
– Direktivo Sveta 85/337/EGS z dne 27. 
junija 1985 o presoji vplivov nekaterih 
javnih in zasebnih projektov na okolje1;
– Direktivo 2001/42/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 
o presoji vplivov nekaterih načrtov in 
programov na okolje2;
– Direktivo 2000/60/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 
2009 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti za doseganje trajnostne rabe 
pesticidov3.
– Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. 
maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst4;
– Direktivo 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic5; 
– aarhuško konvencijo ter
– konvencijo iz Espooja.
____________________
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1 UL L 175, 5.7.1985, str. 40
2 UL L 197, 21.7.2001, str. 30.
3 UL L 327, 22.12.2000, str. 1.
4 UL L 206, 22.7.1992, str. 7.
5 UL L 20, 26.1.2010, str. 7.

Obrazložitev

Predlog spremembe določa, da je druga zakonodaja EU kljub temu veljavna.

Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Ta proces bi moral v vseh fazah vključevati tudi posvetovanje.

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Vsaka skupina pripravi predlog seznama 
projektov skupnega interesa po postopku iz 
oddelka 2 Priloge III, pri čemer upošteva
prispevek vsakega projekta k izvajanju 
prednostnih koridorjev in območij 
energetske infrastrukture iz Priloge I ter 
njihovo izpolnjevanje meril iz člena 4.
Skupine sprejmejo predlagani seznam z 
navadno večino svojih članov. Vsak 
predlagani projekt morajo odobriti vse 
države članice, katerih ozemlje projekt 
zadeva.

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) projekt je gospodarsko, socialno in 
okoljsko izvedljiv; ter

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) projekt vključuje cilje Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, zlasti členov 
170 in 171, in je skladen z njo;

Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– povezovanje trgov, konkurenčnost in 
prožnost sistema;

– povezovanje trgov, med drugim z 
ublažitvijo posledic izoliranosti, ki jo 
doživljajo nekatere regije EU, ter
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konkurenčnost in prožnost sistema;

Predlog spremembe 17
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– interoperabilnost in varno delovanje 
sistema;

– zanesljivost oskrbe, med drugim prek 
interoperabilnosti in varnega delovanja
sistema;

Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– velike zmogljivosti za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov in velik 
potencial za skladiščenje električne 
energije.

Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Člen 4 - odstavek 2 - točka b -alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– povezovanje trgov, interoperabilnost in 
prožnost sistema;

– povezovanje trgov, med drugim z 
ublažitvijo posledic izoliranosti, ki jo 
doživljajo nekatere regije EU, ter
interoperabilnost in prožnost sistema;

Predlog spremembe 20
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pri razvrščanju projektov, ki se 
uporabljajo pri izvajanju iste prednostne 
naloge, se upoštevajo tudi nujnost vsakega 

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

predlaganega projekta za zagotavljanje 
ciljev energetske politike na področju 
povezovanja in konkurenčnosti trgov, 
trajnost ter zanesljiva oskrba, prožnost in 
stabilnost sistema, stroškovno učinkovite 
koristi projekta v smislu delovnih mest ter 
prihodnje gospodarske rasti in 
konkurenčnosti, število držav članic, na 
katere vpliva posamezni projekt in 
skladnost projekta z drugimi predlaganimi 
projekti, pa tudi njegov potencial za 
spodbujanje inovacij. Upoštevajo se 
kazalniki iz točke 5 Priloge V, ki 
omogočajo analizo stroškov in koristi 
projekta. V ta namen se kazalniki lahko 
določijo v usklajenem okviru, ki ga določi 
Komisija. V primeru projektov, ki spadajo 
v kategorijo iz člena 1(e) Priloge II, se 
ustrezno upoštevajo tudi število 
uporabnikov, ki jih projekt zadeva, letna 
poraba energije in delež proizvodnje 
energije iz nerazporejenih virov na 
območju teh uporabnikov.

Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Projekti, v katerih sodeluje vsaj ena 
država članica s hudimi težavami glede 
finančne stabilnosti ali ki ji to grozi in/ali 
je zaprosila za finančno pomoč po Uredbi 
(EU) št. …/2012 ali jo prejema, imajo pri 
razvrščanju projektov skupnega interesa 
največjo prednost.

Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Agencija in skupine spremljajo 2. Agencija in skupine spremljajo 
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napredek, dosežen na področju izvajanja 
projektov skupnega interesa. Skupine lahko 
zaprosijo za dodatne informacije v skladu z 
odstavki 3, 4 in 5 preverijo informacije na 
kraju samem ter se sestanejo z zadevnimi 
stranmi. Skupine lahko od Agencije 
zahtevajo tudi, da sprejme ukrepe, s 
katerimi spodbudi izvajanje projektov 
skupnega interesa.

napredek, dosežen na področju izvajanja 
projektov skupnega interesa. Skupine lahko 
zaprosijo za dodatne informacije v skladu z 
odstavki 3, 4 in 5 preverijo informacije na 
kraju samem ter se sestanejo z zadevnimi 
stranmi. Skupine lahko od Agencije 
zahtevajo tudi, da sprejme ukrepe, s 
katerimi spodbudi izvajanje projektov 
skupnega interesa. Skupine se o tej zahtevi 
odločijo z navadno večino svojih članov.

Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) razčlemba dotlej nastalih stroškov in 
aktualne napovedi predvidenih prihodnjih 
stroškov, potrebnih za projekt, skupaj z 
analizo in opisanim odstopanjem od 
stroškov, predvidenih v prvotnem 
izvedbenem načrtu;

Predlog spremembe 24
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) prispevek strukturnih skladov in 
drugih sredstev Unije v projektu, vključno 
z naložbami ali jamstvi Evropske 
investicijske banke;

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 7 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) projekt ni več vključen v desetletni 
razvojni načrt omrežja;

črtano
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Obrazložitev

Pogoj, da je projekt v desetletnem razvojnem načrtu omrežja, ni nujen za njegovo opredelitev 
kot projekta v skupnem interesu. Sicer morebitni projekti, ki prinašajo znatno evropsko 
dodano vrednost, niso pa v interesu zadevnih držav članic (vsaj ene), nikoli ne bi bili 
uresničeni.

Predlog spremembe 26
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 7 – pododstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) nastali stroški za 30 % presegajo 
stroške, predvidene v izvedbenem načrtu 
za to obdobje, razen če se da to preseganje 
ustrezno utemeljiti z razlogi, ki razumno 
gledano niso v moči upravljavcev 
projekta.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Komisija vsako leto posreduje poročilo 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij na podlagi 
informacij, ki se nanašajo na odstavke od 
2 do 7.

Predlog spremembe 28
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Zaradi izpolnjevanja rokov iz člena 11 in 
zmanjšanja upravne obremenitve za 
dokončanje projektov skupnega interesa 
sprejmejo države članice v devetih mesecih 
od začetka veljavnosti te uredbe ukrepe za 

4. Zaradi izpolnjevanja rokov iz člena 11 in 
zmanjšanja upravne obremenitve za 
dokončanje projektov skupnega interesa 
države članice v devetih mesecih od 
začetka veljavnosti te uredbe sprejmejo 
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poenostavitev okoljskega ocenjevanja. Ti 
ukrepi ne posegajo v obveznosti iz 
zakonodaje Unije.

zavezujoče ukrepe za poenostavitev 
okoljskega ocenjevanja. Ti ukrepi ne 
posegajo v obveznosti iz zakonodaje Unije.

Predlog spremembe 29
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v treh mesecih od začetka 
veljavnosti te uredbe izda smernice za 
pomoč državam članicam pri določanju 
ustreznih ukrepov in zagotavljanje 
usklajene uporabe postopkov okoljskega 
ocenjevanja, ki ga je treba v skladu z 
zakonodajo EU izvesti za projekte 
skupnega interesa.

Komisija v treh mesecih od začetka 
veljavnosti te uredbe izda smernice za 
pomoč državam članicam pri določanju 
ustreznih zavezujočih ukrepov in 
zagotavljanje usklajene uporabe postopkov 
okoljskega ocenjevanja, ki ga je treba v 
skladu z zakonodajo EU izvesti za projekte 
skupnega interesa.

Predlog spremembe 30
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin predložita najpozneje en 
mesec po začetku veljavnosti te uredbe 
Agenciji ter Komisiji svoji zadevni 
metodologiji, ki zadevata tudi oblikovanje 
omrežja in trga, potem ko sta v celoti 
upoštevala pripombe Evropske agencije za 
okolje in Evropske mreže za spremljanje 
teritorialnega razvoja in kohezije, za 
usklajeno analizo stroškov in koristi 
energetskega sistema na ravni Unije, in 
sicer za projekte skupnega interesa, ki 
spadajo v kategorije iz točk 1(a) do (d) in 2 
Priloge II. Metodologija je pripravljena v 
skladu z načeli iz Priloge V.
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Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

7. Metodologiji se uporabita pri analizi 
stroškov in koristi v okviru poznejših 
desetletnih razvojnih načrtov omrežja za 
električno energijo ali plin, ki jih oblikujeta 
ENTSO za električno energijo in ENTSO 
plin v skladu s členom 8 Uredbe (ES) 
714/2009 in Uredbe (ES) 715/2009 ter 
glavne ugotovitve analize stroškov in 
koristi pri zadevnih scenarijih se vključijo 
v posvetovanje ter končno poročanje v 
zvezi z desetletnim razvojnim načrtom 
omrežja.
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 35
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri odločitvi o čezmejni razporeditvi 
stroškov se upoštevajo ekonomski, socialni 
in okoljski stroški ter koristi projekta(-ov) 

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

članicah ter morebitna potreba po finančni 
podpori.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar so stroški projektov vključeni v 
omrežne tarife, je treba prihodke iz 
zaračunavanja prezasedenosti na 
daljnovodih, ki so vključeni v projekt, 
odšteti od omrežnih tarif. Pri dodeljevanju 
prihodka iz zaračunavanja prezasedenosti 
različnim tarifam za prenos se uporabijo 
ista razmerja kot za dodeljevanje stroškov.

Obrazložitev

To lahko poenostavi razpravo o dogovoru o delitvi stroškov med predlagatelji projektov, ker 
zagotavlja, da se velik del koristi deli glede na stroške. To rešuje vprašanje nacionalnih 
regulatorjev o morebitnem prenosu stroškov na njihove potrošnike, ki je lahko v korist tujih 
potrošnikov.

Predlog spremembe 37
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Kadar so tveganja predstavnika projekta 
v zvezi s projektom za razvoj, izgradnjo, 
delovanje ali vzdrževanje projekta 
skupnega interesa, ki spada v kategorije iz
točk 1 in 2 Priloge II, pri čemer so izvzeti 
projekti črpalno-akumulacijskih elektrarn,
hranilniki zemeljskega plina in naprave 
za utekočinjanje zemeljskega plina, večja 
kot tveganja, ki se običajno pojavijo v 
zvezi s primerljivim infrastrukturnim 
projektom, in kadar taka tveganja niso 
izvzeta v skladu s členom 36 Direktive 
2009/73/ES ali členom 17 Uredbe (ES) št. 
714/2009, nacionalni regulativni organi 
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uporabi člena 37(8) Direktive 2009/72/ES, 
člena 41(8) Direktive 2009/73/ES, člena 14 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in člena 13 
Uredbe (ES) št. 715/2009.

zagotovijo, da se temu projektu dodelijo 
ustrezne spodbude pri uporabi člena 37(8) 
Direktive 2009/72/ES, člena 41(8) 
Direktive 2009/73/ES, člena 14 Uredbe 
(ES) št. 714/2009 in člena 13 Uredbe (ES) 
št. 715/2009.

Pri plačevanju omrežnine se črpalne 
elektrarne, hranilniki zemeljskega plina 
in naprave za utekočinjanje zemeljskega 
plina ne smejo obravnavati kot končni 
porabniki, da ne bi izkrivljali konkurence 
teh naprav.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Za projekte za prenos, ki so zasnovani kot del osnove regulatornega premoženja, nacionalni 
regulatorji in okviri EU zagotavljajo ustrezno plačilo ter tako preprečujejo tveganje, 
povezano s prenizkim kritjem stroškov; sicer bi to povzročilo drago jamstvo za komercialne 
daljnovode. Če to ni verodostojno, bi moral biti cilj oblikovalcev politike reševati tovrstne 
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pomisleke z okrepitvijo verodostojnosti namesto ponujanja visokih donosov za omejitev
stroškov za potrošnike.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) predpise za zagotavljanje donosa 
kapitala, vloženega v projekt; ali

(c) predpise za zagotavljanje donosa 
kapitala ali obvladovanje tveganj v zvezi s 
kapitalom, vloženim v projekt; ali

Obrazložitev

Če se izkušnje v zvezi z regulatornimi pristopi izmenjujejo in nadalje razvijajo ter dejavniki 
tveganja, ki niso pod kontrolo vlagateljev, rešujejo, bi to lahko naredilo naložbe v 
infrastrukturo za prenos bolj privlačne širšemu krogu akterjev in zmanjšalo donose, ki jih je 
treba ponuditi za privabitev takšnih naložb.

Predlog spremembe 40
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) smernice na podlagi najboljše prakse 
pri ocenjevanju tveganj v zvezi s 
kapitalom, vloženim v projekt; or

Predlog spremembe 41
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

6. Komisija izda smernice glede spodbud iz 
tega člena v skladu s členom 18(1) do (3) 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in členom 23(1) 
Uredbe (ES) št. 715/2009. Pri tem mora 
predvsem upoštevati pravila za 
zagotavljanje donosa kapitala v skladu z 
odstavkom 3(c) tega člena.
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Predlog spremembe 42
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Poudarja, da se je treba izogniti vsakemu 
izkrivljanju konkurence, zlasti med 
projekti, ki prispevajo k izvajanju istega 
prednostnega koridorja Unije.
- the fact that private financing, or 
financing by the economic operators 
concerned, will be the main source of 
financing.
Izbira finančnih instrumentov mora biti 
odvisna od vrste projektov. Pri vsakem 
projektu se ne bodo nujno uporabljale vse 
možnosti financiranja.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Zdi se smiselno, da so vse prednostne naloge v zvezi z infrastrukturo na področju energije - v 
tem primeru: električne energije – upravičene do finančne podpore Unije ter tako vključujejo 
projekte, povezane z vzpostavitvijo pametnih omrežij.

Predlog spremembe 44
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) projekt ni ustrezen glede na poslovni 
načrt in druge izvedene ocene, zlasti tiste, 
ki so jih opravili morebitni vlagatelji ali 
posojilodajalci. Odločitev o spodbudah in 
njena utemeljitev iz člena 14(3) se 
upoštevata pri oceni tržne izvedljivosti 
projekta; ali lahko predstavnik projekta 
jasno dokaže, da so finančni stroški 
nesorazmerno visoki ali da ni mogoče 
dostopati do tržnega financiranja zaradi 
izrednih finančnih in gospodarskih težav 
v državi članici ali državah članicah, v 
katerih naj bi se izvajal ves projekt 
skupnega interesa ali njegov del; and

Predlog spremembe 45
Predlog uredbe
Poglavje V a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje Va – Pospešeni postopek v 
državah članicah s hudimi težavami ali ki 
jim to grozi

Predlog spremembe 46
Predlog uredbe
Člen 15 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Article 15a
Energetska infrastruktura kot del 
programov za makroekonomsko 

prilagajanje
1. Tehnična pomoč Komisije državam 
članicam s hudimi težavami glede 
finančne stabilnosti ali ki jim to grozi 
in/ali so zaprosile za finančno pomoč po 
Uredbi (EU) št. …/2012 ali jo prejemajo, 
zajema tudi posvetovanje z nacionalnimi 
pristojnimi organi in predstavniki 
zadevnih projektov, da bi:
a) pospešili izvajanje projektov skupnega 
interesa s seznama iz člena 3 v skladu z 
merili iz člena 4(4),
b) poiskali vsa sredstva, ki so na voljo za 
izboljšanje pogojee financiranja za 
različne udeležence.
2. Za izvajanje točke 1(a) se lahko 
obdobja iz členov 10(3), 11, 13(5) in 13(6) 
skrajšajo.
3. Javno sodelovanje zadevnih 
zainteresiranih strani se ne sme 
razvodeniti z določanjem krajšega 
obdobja.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 16 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) prispevek projektov v skupnem 
interesu k uresničevanju strategije Unije 
za rast in delovna mesta;
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Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 16 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sredstev, ki jih je rezervirala in 
izplačala Unija za projekte skupnega 
interesa v skladu z določbami [Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
ustanovitvi instrumenta za povezovanje 
Evrope], v primerjavi s skupno vrednostjo 
financiranih projektov skupnega interesa;

(b) sredstev, ki jih je rezervirala in 
izplačala Unija za projekte skupnega 
interesa v skladu z na eni strani določbami 
[Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
ustanovitvi instrumenta za povezovanje 
Evrope] in na drugi strani strukturnimi 
skladi, v primerjavi s skupno vrednostjo 
financiranih projektov skupnega interesa;

Predlog spremembe 49
Predlog uredbe
Priloga 1 - 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, 
vključitev še nevključenih otoških 
električnih sistemov in integracijo 
proizvodnje iz obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 50
Predlog uredbe
Priloga 1 - del 2 - točka 2 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) 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 

(2) 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, 
Črnim morjem in vzhodnosredozemskim 
bazenom, predvsem za širjenje in 
povečanje varnosti oskrbovalnih poti s 
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plinom. plinom.

Predlog spremembe 51
Predlog uredbe
Priloga 1 - 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.

(11) Elektroenergetske avtoceste: prve 
elektroenergetske avtoceste do leta 2020 
kot začetek gradnje sistema 
elektroenergetskih avtocest v Uniji, zlasti 
za povezovanje regij, ki imajo velike 
zmogljivosti za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov in potencial za 
skladiščenje električne energije.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Priloga III- oddelek 2 - točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Vsak potencialni projektni vodja 
lahko zadevni skupini predloži oceno 
svojega projekta ali projektov glede 
prispevka k uresničevanju prednostnih 
nalog, določenih v Prilogi I, izpolnitve 
pomembnih meril iz člena 6 in glede 
katerih koli drugih pomembnih 
informacij za ocenjevanje projekta ali 
projektov, ter če projekt ali projekti 
izpolnjujejo merila iz člena 4, Priloge II 
in III, mora zadevna skupina v obdobju 6 
mesecev podati utemeljeno mnenje o tem, 
ali se projekt oziroma projekti lahko 
klasificirajo kot projekti v skupnem 
interesu.
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Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Priloga III- oddelek 2 - točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Predlagane projekte za prenos 
električne energije, ki spadajo v kategorije 
iz točk 1(a) in 1(b) Priloge II lahko 
pregledajo in preučijo ustrezne skupine, 
če to predlagajo zainteresirane strani in 
če izpolnjujejo minimalne zahteve iz člena 
4(1) in (2)(a) ter priloge II, točke 1. 

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Priloga III - oddelek 2 - točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 
Uredbe (ES) 715/2009 sprejmeta ENTSO 
za električno energijo ter ENTSO za plin.

Pri vrednotenju predlaganih projektov na 
področju električne energije in plina, ki 
spadajo v kategorije iz točk 1(a) do (e) 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 Uredbe (ES) 
715/2009 sprejmeta ENTSO za električno 
energijo ter ENTSO za plin.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je vključevanje pametnih omrežij.

Predlog spremembe 55
Predlog uredbe
Priloga 4 - točka 1 - točka b
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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, ki omogoča letno neto 
proizvodnjo električne energije najmanj 
500 gigavatnih ur ali [x] % letne 
proizvodnje električne energije v državi 
članici – kar je manj;

Obrazložitev

500 gigavatnih ur je za nekatere države članice zelo veliko, zato bi bilo smiselno, če bi se 
dogovorili tudi za odstotni delež letne proizvodnje električne energije.

Predlog spremembe 56
Predlog uredbe
Priloga 4 - 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 
neposredni oskrbi vsaj dveh držav članic 
ali ju je zmožen posredno oskrbovati ali 
izpolnjevanju infrastrukturnega standarda 
(pravilo N – 1) na regionalni ravni v skladu 
s členom 6(3) Uredbe (EU) št. 994/2010;

Predlog spremembe 57
Predlog uredbe
Priloga 5 - 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 

(a) na področju električne energije: 
scenarije za povpraševanje (v državah 
članicah in sosednjih tretjih državah), 
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 
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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;

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;

Predlog spremembe 58
Predlog uredbe
Priloga 5 - 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 (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), potencial za skladiščenje, 
shranjevanje in prenos, za katere je bila 
sprejeta končna naložbena odločitev in ki 
naj bi se začeli izvajati do konca leta n + 5;
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Predlog uredbe
Priloga V - točka 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Pri izvedbi analize stroškov in koristi 
iz člena 13(4)(a) bo projektni vodja pri 
diskontni stopnji uporabil premijo za 
tveganje. Premijo za tveganje določi 
projektni vodja po posvetovanju z 
zainteresiranimi stranmi na podlagi 
informacij, določenih v točki 4 Priloge VI.

Obrazložitev

Projektni vodja bo usklajeni diskontni stopnji dodal premijo za tveganje, ki odraža zaželenost 
projektov za zainteresirane strani, zlasti za državljane.
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