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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Poročevalec 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 prevoz 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 naslednji način: 

1. poenostavitev postopkov za izdajo dovoljenj, da se občutno zmanjša trajanje 
postopkov za projekte skupnega interesa in povečata udeležba javnosti ter odobravanje 
izvajanja takih projektov; 

2. pospeševanje regulativne obravnave projektov skupnega interesa na področju 
električne energije in plina z dodelitvijo stroškov glede na zagotovljene ugodnosti 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 
zagotavlja 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 zasnove 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 EU2020 (ker slednja zasleduje nekatere povezane podnebne in 
energetske cilje) in z drugimi pomembnimi razvojnimi scenariji, kot so tisti iz načrta do leta 
2050. Glede na majhen obseg sredstev EU, ki so na voljo za podporo obsežnih finančnih 
prizadevanj, potrebnih za uresničevanje projektov v skupnem interesu, se s predlogi 
sprememb namerava zagotoviti, da zasebni sektor prevzame svoj delež pri njihovem 
financiranju.

Ključno za uredbo je analiza stroškov in koristi. Poročevalec predlaga podrobnejše 
oblikovanje določb, določenih v prilogi, ki opisujejo metodologijo, in sicer z bolj natančnim 
opisom kazalnikov, povezanih s stroški in koristmi. Ker je 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, da 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 
zajame 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 opazovalne 
mreže za teritorialni razvoj in kohezijo. 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 so dejanski stroški za 20 % višji od ocenjenih stroškov, bo Komisija lahko umaknila 
zadevni projekt iz seznama upravičenih projektov.

Poročevalec meni, da pogoj, da se projekt nahaja v desetletnem razvojnem načrtu omrežja, ni 
nujen za opredelitev projekta 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
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 na področju vodne politike3;
– 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.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) projekt izkazuje gospodarsko, socialno 
in okoljsko trajnost; in

Or. en

Obrazložitev

S tem v zvezi pojem upravičenost nima pravega pomena ter ga je treba nadomestiti s pojmom 
trajnost.

Predlog spremembe 3

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 
predlaganega projekta za zagotavljanje 
ciljev energetske politike na področju 
povezovanja in konkurenčnosti trgov, 
trajnost ter zanesljiva oskrba, število držav 

4. Pri razvrščanju projektov, ki se 
uporabljajo pri izvajanju iste prednostne 
naloge, se upoštevajo tudi nujnost vsakega 
predlaganega projekta za zagotavljanje 
ciljev energetske politike na področju 
povezovanja in konkurenčnosti trgov, 
trajnost, zanesljiva oskrba ter 
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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.

prilagodljivost sistema, 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.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja skladnost s členom 4(2), v katerem je prilagodljivost sistema 
merilo, ki se mora uporabljati.

Predlog spremembe 4

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 
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.

4. Pri razvrščanju projektov, ki se 
uporabljajo pri izvajanju iste prednostne 
naloge, se upoštevajo tudi nujnost vsakega 
predlaganega projekta za zagotavljanje 
ciljev energetske politike na področju 
povezovanja in konkurenčnosti trgov, 
trajnost ter zanesljiva oskrba ter
pomemben cilj strategije Unije za rast in 
delovna mesta, 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.

Or. en
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Obrazložitev

Projekti bi se morali izbirati na podlagi njihovega prispevka k uresničevanju obsežne 
strategije Evropa 2020, zlasti glede na cilj strategije, ki se nanaša na povečevanje deleža 
obnovljivih virov energije v porabi končne energije na 20 %.

Predlog spremembe 5

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 
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.

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

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti mora razvrstitev upoštevati kazalnike, ki so določeni v Prilogi V. Komisija 
lahko za zagotavljanje pregleda, ki bi omogočal lažjo primerjavo projektov, uskladi kazalnike 
in način njihove predstavitve.
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Predlog spremembe 6

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) ali je gibanje stroškov skladno s 
projekcijo stroškov, izračunanih v 
izvedbenem načrtu;

Or. en

Predlog spremembe 7

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) prispevek strukturnih skladov pri 
izvajanju projekta. 

Or. en

Predlog spremembe 8

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

Or. en

Obrazložitev

Pogoj, da se projekt nahaja v desetletnem razvojnem načrtu omrežja, ni nujen za opredelitev 
projekta 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.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 7 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Nastali stroški za 30 % presegajo v 
izvedbenem načrtu ocenjene stroške za 
isto obdobje.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja bi lahko Komisija s seznama odstranila 
projekt, pri katerem stroški naraščajo hitreje, kot je bilo pričakovano.

Predlog spremembe 10

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.

Or. en

Predlog spremembe 11

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 

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 
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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.

omrežja in trga, potem ko sta v celoti 
upoštevala pripombe Evropske agencije za 
okolje in Evropske opazovalne mreže za 
teritorialni razvoj in kohezijo, 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.

Or. en

Obrazložitev

Možnost podaje pripomb s strani Evropske agencije za okolje in Evropske opazovalne mreže 
za teritorialni razvoj in kohezijo v zvezi z metodologijo bi omogočila internalizacijo začetnih 
vprašanj, kot sta prostorsko načrtovanje in okoljska vprašanja.

Predlog spremembe 12

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 pomembnih 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.

Or. en
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Predlog spremembe 13

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 pomembnih scenarijih se 
vključijo v posvetovanje ter končno 
poročanje v zvezi z desetletnim razvojnim 
načrtom omrežja.

Or. en

Predlog spremembe 14

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.

Or. en
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Predlog spremembe 15

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:

Or. en

Predlog spremembe 16

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.

Or. en

Obrazložitev

To lahko poenostavi razpravo o dogovoru o delitvi stroškov med predlagatelji projektov, ker 
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zagotavlja, da se bistven 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 17

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Kadar so tveganja predstavnika projekta 
v zvezi s projektom za razvoj, izgradnjo, 
delovanje ali vzdrževanje projekta 
skupnega interesa, ki spada v kategorije iz 
točk 1 in 2 Priloge II, pri čemer so izvzeti 
projekti shranjevanja električne energije s 
črpanjem vode, večja kot tveganja, ki se 
običajno pojavijo v zvezi s primerljivim 
infrastrukturnim projektom, in kadar se 
takih tveganj ne more preprečiti z 
oblikovanjem nacionalnih regulatornih 
okvirov na podlagi najboljših praks v 
skladu z odstavkom 4 in kadar taka 
tveganja niso izvzeta v skladu s členom 36 
Direktive 2009/73/ES ali členom 17 
Uredbe (ES) št. 714/2009, nacionalni 
regulativni organi zagotovijo, da se temu 
projektu dodelijo ustrezne spodbude pri 
uporabi člena 37(8) Direktive 2009/72/ES, 
člena 41(8) Direktive 2009/73/ES, člena 14 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in člena 13 
Uredbe (ES) št. 715/2009.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je preprečiti, da bi se projekt v skupnem interesu uresničeval kot 
komercialna naložba v prenos in nato pridobil javno pomoč za kompenziranje visokih 
komercialnih in regulatornih tveganj, povezanih s takšnimi komercialnimi naložbami v 
prenos. Bolj primerno se zdi, da se takšne projekte vključi v regulatorno premoženje 
upravljavcev prenosnih omrežij (ali morebiti v licitacijo koncesij), da se omeji regulatorna in 
komercialna tveganja ter posledično stroške delovanja.
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Predlog spremembe 18

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.

Or. en

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 kredibilno, bi moral biti cilj oblikovalcev politike obravnavati takšne 
pomisleke s krepitvijo kredibilnosti namesto ponujanja visokih donosov za omejitev stroškov 
za potrošnike.

Predlog spremembe 19

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 
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kapitalom, vloženim v projekt; ali

Or. en

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 20

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk (1)(a) do (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 
merila:

Or. en

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 21

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

skladu z odstavkom 4(a) člena 13 dokazuje 
obstoj pomembnih pozitivnih zunanjih 
dejavnikov, kot so zanesljiva oskrba z 
energijo, solidarnost, inovativnost in 
socialne ter okoljske koristi; ter

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 16 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 23

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;

Or. en
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Predlog spremembe 24

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.

Or. en

Predlog spremembe 25

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. 

Or. en
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Predlog spremembe 26

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.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je vključevanje pametnih omrežij.

Predlog spremembe 27

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 

(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 
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zainteresirane strani. Komisija in Agencija 
po potrebi zagotovita dostop do potrebnih 
komercialnih podatkov tretjih strani.

zainteresirane strani, vključno s 
strokovnjaki in nevladnimi 
organizacijami, ter se javno objavijo.
Komisija in Agencija po potrebi zagotovita 
dostop do potrebnih komercialnih 
podatkov tretjih strani.

Or. en

Predlog spremembe 28

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, ekonomske stroške 
ogljika in zmanjšano vrednost storitev 
ekosistema.

– naslednje ugodnosti: povečano raven 
elektroenergetskih povezav, ob 
upoštevanju nameščene proizvodnje 
zadevnih držav članic, izboljšave v smislu 
stroškovno učinkovitega dostopa do 
energije in energetskih ciljev v strategiji 
Unije za rast in delovna mesta;
Metodologija zagotavlja navodila za 
uporabo diskontnih stopenj za izračune.

Or. en
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Obrazložitev

V predlogu sporočila kazalniki glede različnih ugodnosti niso dovolj natančni. S predlogom 
spremembe se poskuša odpraviti to pomanjkljivost s sklicem na 10-odstotni cilj, ki ga je v 
zvezi s čezmejnimi električnimi povezavami določil Evropski svet v Barceloni (2002). Glede 
stroškov je navedena vrednost storitev ekosistema iz Načrta za Evropo, gospodarno z viri 
(2011) in vrednost ekonomskih stroškov ogljika iz Sternovega pregleda (2006).

Predlog spremembe 29

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. 

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Priloga V - točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Komisija najpozneje šest mesecev po 
začetku veljavnosti te uredbe in nato 
vsake dve leti javno objavi diskontne 
stopnje in metodologijo, ki se uporabljajo 
pri izračunu. Okoljske eksternalije se 
upoštevajo v diskontnih stopnjah v skladu 
z direktivo o oceni učinkov določenih 
načrtov in programov glede okolja.

Or. en
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Obrazložitev

Da se zagotovijo usklajene diskontne stopnje, bo Komisija pristojna za njihovo objavo. Prav 
tako bo pristojna tudi za objavo metodologije, ki služi kot podlaga. Komisija bo posebno 
pozornost namenila vključitvi okoljskih eksternalij v diskontne stopnje.

Predlog spremembe 31

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.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 32

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 

(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 
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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.

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

Horizont je razširjen na n+20, da bo usklajen z načrtom do leta 2050, energetskim načrtom 
do leta 2050 in katerokoli drugo pomembno napovedjo.


