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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Uvod
Evropska komisija je 19. oktobra 2011 predstavila predlog uredbe o smernicah za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo. Namen predloga je zagotoviti, da bodo strateška 
energetska omrežja in skladišča v EU dokončana do leta 2020. Natančneje, doseči želi 
popolno povezanost notranjega energetskega trga, tudi z zagotovitvijo, da iz evropskega 
omrežja ne bo izključena nobena država članica.

Uredba bo prispevala k trajnostnemu razvoju in varstvu okolja, saj bo Uniji omogočila 
uresničitev ciljev iz strategije Evropa 2020 ter obenem zagotavljala zanesljivo oskrbo in 
solidarnost med državami članicami.

V skladu z zahtevo iz sporočila Komisije o prednostnih nalogah glede energetske 
infrastrukture za leto 2020 in pozneje je treba sedanjo politiko o vseevropskih energetskih 
omrežjih (TEN-E) ponovno pregledati, jo podpreti z instrumenti iz nove politike EU na 
področju energetske infrastrukture, pospešiti in ustrezno financirati. 

Financiranje
V naslednjih desetih letih bo za izgradnjo plinovodov in električnih omrežij potrebno okoli 
200 milijard EUR. Podrobneje to pomeni: 140 milijard EUR za visokonapetostne prenosne 
elektroenergetske sisteme, skladiščenje ter uporabo pametnih omrežij, 70 milijard EUR za 
plinovode, skladiščenje, terminale za utekočinjeni zemeljski plin in infrastrukturo pretoka v 
obratni smeri ter 2,5 milijarde EUR za transportne infrastrukture ogljikovega dioksida. 

Torej bo treba sedanje naložbe precej povečati. V primerjavi z obdobjem med letoma 2000 in 
2010 bi bilo treba za 30 % povečati naložbe v plinski sektor, naložbe v sektorju električne 
energije pa za 100 %.

Ugotovljene težave

Glavne težave, ki ovirajo pravočasno izvajanje energetskih infrastrukturnih projektov, zlasti 
projektov, ki vključujejo nadzemne električne vode, so povezane s postopki izdajanja 
dovoljenj in nasprotovanjem javnosti.

Upravni postopki so zapleteni in neučinkoviti, zlasti v zvezi z organizacijo postopkov in 
pristojnostmi udeleženih strani, še vedno so razdrobljeni, prav tako pa ni jasnih rokov ter 
vnaprejšnjega načrtovanja in usklajevanja izvajanja okoljske zakonodaje EU.

Nasprotovanje prizadetega prebivalstva je povezano s pomanjkanjem jasnosti v zvezi z 
dodano vrednostjo projekta, dejanskimi ali zaznanimi vplivi na okolje in pokrajino, 
zaskrbljenostjo glede zdravja in varnosti ter pozno in nezadostno vključenostjo javnosti ter 
zainteresiranih strani.

V nekaterih državah članicah se v zvezi s postopki izdajanja dovoljenj za naložbe v 
infrastrukturo pojavljajo tudi politične in/ali nepremičninske špekulacije.

Okoljski vplivi
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Pri načrtovanju energetske infrastrukture je treba upoštevati dolgoročne podnebne in 
energetske cilje EU ter izvajanje teh ciljev v sklopu posameznih nacionalnih energetskih 
politik. Načrtovanje projektov energetske infrastrukture bi moralo biti tudi v celoti skladno s 
previdnostnim načelom.

Predlog mora v kontekst energetske strukture vključiti obstoječe okoljevarstvene zahteve. 
Prednost je treba dati energetskim virom, ki ne povzročajo družbenih in okoljskih stroškov.

Pri izgradnji, delovanju in razgradnji energetske infrastrukture nastajajo poleg kapitalskih in
operativnih stroškov tudi znatni okoljski stroški, ki jih je treba upoštevati pri analizi stroškov 
in koristi na podlagi vrednotenja stroškov v vsem življenjskem ciklu. Potrebna je temeljita 
presoja okoljskih vplivov posameznih projektov energetske infrastrukture, da bi ocenili velika 
tveganja glede na lokalne in regionalne okoljske razmere.

Preglednost in udeležba javnosti

V skladu z novimi pravili imajo državljani boljšo možnost, da se vključijo v projekte in 
izrazijo svoje mnenje. Uredba določa, da morajo biti državljani vključeni že v zgodnjih fazah 
postopka izdajanja dovoljenj, kar mora biti zagotovljeno, še preden načrtovalec projekta 
predloži uradno vlogo za pridobitev dovoljenja. Tako se lahko pomisleki državljanov 
upoštevajo že v fazi načrtovanja projekta. V mnogih državah članicah javno posvetovanje 
poteka šele po predložitvi vloge pristojnemu organu.

Projekti skupnega interesa
Komisija je v ta namen določila 12 prednostnih koridorjev in področij, ki zajemajo omrežja 
električne energije, plina, nafte in prenosa ogljikovega dioksida. Predlaga sistem „skupnega 
interesa“ za projekte, ki prispevajo k izvajanju teh prednostnih nalog in ki so pridobili to 
oznako. Za projekte skupnega interesa bi morali veljati hitrejši postopki za izdajo dovoljenja, 
ne daljši od treh let.

Priporočila pripravljavca mnenja

Pripravljavec mnenja pozdravlja predloge o pospešitvi postopkov za izdajo dovoljenj ter nova 
pravila, ki državljanom zagotavljajo boljše možnosti, da se vključijo v projekte in izrazijo 
svoje mnenje.

Vendar mora za infrastrukturne projekte veljati okoljska zakonodaja in predlog mora v skladu 
s členom 11 PDEU vključiti obstoječe okoljevarstvene zahteve v kontekst energetske 
infrastrukture.
Zagotovljena mora biti visokokakovostna javna razprava in ustrezno je treba upoštevati 
evropsko okoljsko zakonodajo.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 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, 
v istem časovnem okviru pa jo mora 
usposobiti tudi za povezovanje regij, ki 
imajo velike zmogljivosti za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov ter velik 
potencial za skladiščenje električne 
energije. Te energetske in podnebne cilje 
je treba doseči na stroškovno čim bolj 
učinkovit način.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Z okoljskega, družbenega in 
gospodarskega vidika je najboljša 
obstoječa, že zgrajena infrastruktura. 
Zato je okoljska učinkovitost bistvenega 
pomena in je treba v celoti upoštevati 
verjetne učinke direktive o energetski 
učinkovitosti, ki jo je predlagala Komisija 
(postopek še traja), na področju 
zmanjševanja potrebe po prihodnjih 
infrastrukturah. 

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Čeprav je obstoj notranjega trga na 
področju energije pravno opredeljen v 
Direktivi 2009/72/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 
skupnih pravilih za notranji trg z električno 
energijo in Direktivi 2009/73/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 o skupnih pravilih 
notranjega trga z zemeljskim plinom, je še 
vedno razdrobljen zaradi nezadostnih 
povezav med nacionalnimi energetskimi 
omrežji. Povezana omrežja na ravni Unije 
pa so ključnega pomena za konkurenčen in 
dobro delujoč celostni trg za spodbujanje 
rasti, zaposlovanja ter trajnostnega razvoja.

(7) Čeprav je obstoj notranjega trga na 
področju energije pravno opredeljen v 
Direktivi 2009/72/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 
skupnih pravilih za notranji trg z električno 
energijo in Direktivi 2009/73/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 o skupnih pravilih 
notranjega trga z zemeljskim plinom, je še 
vedno razdrobljen zaradi nezadostnih 
povezav med nacionalnimi energetskimi 
omrežji. Povezana omrežja na ravni Unije
in uvedba infrastrukture pametnih 
omrežij, ki omogočajo večjo energetsko 
učinkovitost in vključevanje distribuiranih 
obnovljivih virov energije, pa so ključnega 
pomena za konkurenčen in dobro delujoč 
celostni trg za spodbujanje rasti, 
gospodarne z viri, zaposlovanja ter 
trajnostnega razvoja.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Energetsko infrastrukturo Unije je treba 
nadgraditi, da se prepreči in poveča 
odpornost na naravne nesreče in nesreče, 
ki jih povzroči človek, škodljive vplive 
podnebnih sprememb ter ogrožanje 
varnosti, zlasti v zvezi z evropsko kritično 
infrastrukturo iz Direktive
Sveta 2008/114/ES z dne 8. decembra 2008 
o ugotavljanju in določanju evropske 
kritične infrastrukture ter o oceni potrebe 
za izboljšanje njene zaščite.

(8) Energetsko infrastrukturo Unije bi bilo
treba nadgraditi, da se prepreči naravne 
nesreče in poveča odpornost nanje ter
nesreče, ki jih povzroči človek, škodljive 
vplive podnebnih sprememb ter ogrožanje 
varnosti, zlasti v zvezi z evropsko kritično 
infrastrukturo iz Direktive Sveta 
2008/114/ES z dne 8. decembra 2008 o 
ugotavljanju in določanju evropske kritične 
infrastrukture ter o oceni potrebe za 
izboljšanje njene zaščite, in sicer z 
decentralizirano strukturo, ki bo težila k 
energetski samozadostnosti lokalnih 
ozemelj.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
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 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. Ta pristop bi moral kljub 
temu upoštevati mehanizme za fiskalno 
konsolidacijo, ki se uporabljajo po vsej 
EU, prednostno obravnavati projekte 
skupnega interesa, ki zagotavljajo 
resnično evropsko dodano vrednost, in 
priznati tista področja, na katerih je 
ukrepanje organov držav članic in trga 
primernejše.

Predlog spremembe 6
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Opredelitev projektov skupnega 
interesa mora temeljiti na skupnih, 
preglednih in objektivnih merilih v smislu 
njihovega prispevka k ciljem energetske 
politike. Pri električni energiji in plinu 
morajo biti predlagani projekti vključeni v 
najnovejši razpoložljivi desetletni načrt za 
razvoj omrežja. V tem načrtu morajo biti 
upoštevani zlasti sklepi Evropskega sveta z 
dne 4. februarja v zvezi s potrebo po 
vključevanju obrobnih energetskih trgov.

(15) Opredelitev projektov skupnega 
interesa bi morala biti skladna s skupnimi, 
preglednimi in objektivnimi merili v 
smislu njihovega prispevka k ciljem 
energetske politike. Projekti za električno 
energijo in plin bi morali biti vključeni v 
najnovejši razpoložljivi desetletni načrt za 
razvoj omrežja. V tem načrtu bi morali biti 
upoštevani zlasti sklepi Evropskega sveta z 
dne 4. februarja v zvezi s potrebo po 
vključevanju obrobnih energetskih trgov, 
vsebovati pa bi moral tudi uvedbo 
infrastrukture pametnih omrežij.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Tretjim stranem, ki želijo vlagati v 
to področje, bi bilo treba dati možnost, da 
posredujejo svoje vloge in prejmejo 
finančna sredstva za projekte skupnega 
interesa. Poleg tega bi bilo treba 
spodbujati tudi partnerstva med tretjimi 
stranmi in vladnimi organi, ki bi zajemala 
projekte skupnega interesa.

Predlog spremembe 8

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 

(20) Projekti skupnega interesa morali na 
nacionalni ravni imeti ustrezen „prednostni 
status“, da se jim zagotovi hitra upravna 
obravnava. Projekte skupnega interesa 
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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.

bodo pristojni organi obravnavali kot 
projekte javnega interesa. Projekti z 
negativnim vplivom na okolje lahko zaradi 
prevladujočega javnega interesa dobijo 
dovoljenje samo, če so izpolnjeni vsi 
pogoji iz Direktive 92/43/ES in 
Direktive 2000/60/ES. V skladu z lestvico 
pomembnosti in v interesu stroškovne 
učinkovitosti bi bilo treba opredeliti, kje je 
mogoče infrastrukturo s pomočjo politik 
energetske učinkovitosti omejiti na 
najmanjšo možno mero, kje je mogoče 
obstoječo nacionalno in čezmejno 
infrastrukturo nadgraditi ali posodobiti in 
kje je potrebna nova infrastruktura, ki jo 
je mogoče zgraditi poleg obstoječe 
energetske ali prometne infrastrukture.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Kljub obstoju standardov za udeležbo 
javnosti v postopkih odločanja o okolju je 
treba sprejeti dodatne ukrepe, s katerimi bi 
zagotovili najvišje možne standarde 
preglednosti in udeležbe javnosti pri vse 
pomembnih zadevah v postopku izdajanja 
dovoljenj za projekte skupnega interesa.

(22) Kljub obstoju standardov za udeležbo 
javnosti v postopkih odločanja o okolju bi 
bilo treba sprejeti dodatne ukrepe, s 
katerimi bi zagotovili najvišje možne 
standarde preglednosti in ustrezne
udeležbe javnosti pri vse pomembnih 
zadevah v postopku izdajanja dovoljenj za 
projekte skupnega interesa.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) omogoča pravočasno izvajanje 
projektov skupnega interesa, saj omogoča 
hitrejše izdajanje dovoljenj in večjo
udeležbo javnosti;

(b) omogoča pravočasno izvajanje 
projektov skupnega interesa, saj omogoča 
hitrejše izdajanje dovoljenj in določa 
minimalne zahteve za udeležbo javnosti;
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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 v sodelovanju z državami 
članicami pripravi seznam vseh projektov 
skupnega interesa Unije in jih razvrsti po 
pomembnosti. Seznam se po potrebi 
pregleda in posodobi vsaki dve leti. Prvi 
seznam se sprejme najpozneje do
31. julija 2013. Pri sestavljanju seznama 
na ravni Unije Komisija upošteva tudi 
posebne značilnosti malih otoških držav 
članic in oblikuje projekte, s katerimi 
zagotovi, da po letu 2015 nobena država 
članica EU ne bo ostala izključena iz 
evropskega plinskega ali električnega 
omrežja oziroma da zanesljivost njene 
oskrbe z energijo ne bo ogrožena zaradi 
pomanjkanja ustreznih povezav. Seznam 
projektov na ravni Unije vključuje tudi 
tovrstne projekte.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za pomoč pri določanju projektov 
skupnega interesa bo Komisija v skladu z 
oddelkom 1 Priloge III ustanovila 
regionalno skupino (v nadaljnjem 
besedilu: skupina) za vsak prednostni 
koridor in območje ter njihovo ustrezno 
geografsko pokritost iz Priloge I.

2. Za pomoč pri določanju projektov 
skupnega interesa Komisija ustanovi 
dvanajst regionalnih skupin (v nadaljnjem 
besedilu: skupine) za vsak prednostni 
koridor in območje ter opredeli njihovo 
ustrezno geografsko območje, kot je 
določeno v Prilogi I. Sestava vsake 
skupine temelji na pravilih, opredeljenih v 
oddelku 1 Priloge III. Vsaka skupina 
izvaja svoje delovne naloge na podlagi 
predhodno dogovorjenega mandata ali 
poslovnika, pri čemer upošteva vse 
smernice, ki jih v zvezi s tem poda 
Komisija.
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

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 sprejme regionalni 
seznam projektov skupnega interesa, 
pripravljen 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. Vsak
predlagani projekt morajo odobriti vse 
države članice, katerih ozemlje projekt 
zadeva.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri projektih električne energije in plina, 
ki spadajo v kategorije iz točk 1 in 2 
Priloge II, bo Agencija v dveh mesecih od 
prejema predlogov seznamov projektov 
skupnega interesa iz prvega pododstavka 
odstavka 4 Komisiji predložila mnenje o 
predlogih seznamov projektov skupnega 
interesa, pri čemer bo upoštevala zlasti 
doslednost uporabe meril iz člena 4 v 
skupinah in rezultate analize, ki jo izvede 
Evropsko omrežje operaterjev prenosnega 
sistema za električno energijo in plin glede 
na točko 2.6 priloge III.

5. Pri projektih električne energije in plina, 
ki spadajo v kategorije iz točk 1 in 2 
Priloge II, Agencija v dveh mesecih od 
prejema predlogov seznamov projektov 
skupnega interesa iz prvega pododstavka 
odstavka 4 Komisiji predloži mnenje o 
predlogih seznamov projektov skupnega 
interesa, pri čemer upošteva zlasti 
doslednost uporabe meril iz člena 4 v 
skupinah in rezultate analize, ki jo izvedeta 
Evropski omrežji operaterjev prenosnega 
sistema za električno energijo in plin glede 
na točko 2.6 priloge III. Komisija 
dokončno oblikuje seznam projektov 
skupnega interesa, pri čemer za svojo 
odločitev glede vsakega projekta pripravi 
podrobno analizo.
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Predlog spremembe 15

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) projekt je skladen z energetskimi in 
podnebnimi cilji Unije;

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) projekt vključuje vsaj dve državi 
članici, pri čemer neposredno sega čez 
mejo ene ali več držav članic ali se izvaja 
na ozemlju ene države članice in ima 
pomemben čezmejni vpliv, kot je 
opredeljeno v točki 1 Priloge IV;

(c) projekt vključuje vsaj dve državi 
članici, kar je izpolnjeno, če neposredno 
sega čez mejo ene ali več držav članic na 
kopnem ali na morju ali če se izvaja na 
ozemlju ene države članice, vendar ima
kljub temu pomemben čezmejni vpliv, ali 
v primeru notranje okrepitve, če je projekt 
pomemben za čezmejne medsebojne 
povezave, kot je opredeljeno v točki 1 
Priloge IV, ali če je njegov namen 
povezovanje otokov in obrobnih regij z 
osrednjimi regijami Unije;

Obrazložitev

V skladu z razvojem obnovljivih virov energije je treba podpirati vključevanje proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov v projekte za krepitev notranjih prenosnih 
zmogljivosti, če prispevajo k čezmejnemu prenosu, skladno z merili iz Priloge IV.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v primeru projektov za prenos 
električne energije in skladiščenje, ki 
spadajo v kategorije iz točk 1(a) do (d) 
Priloge II, projekt pomembno prispeva k 

(a) v primeru projektov za prenos 
električne energije in skladiščenje, ki 
spadajo v kategorije iz točk 1(a) do (d) 
Priloge II, projekt pomembno prispeva k



AD\901435SL.doc 13/30 PE480.523v02-00

SL

vsaj enemu od naslednjih posebnih meril: trajnosti in k vsaj enemu od naslednjih 
posebnih meril:

Obrazložitev

Merila trajnosti ne bi smela biti izbirna. Trajnostni pristop bo EU pomagal, da bo dosegla 
cilje na področju gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika, obenem pa preprečila propadanje 
okolja, izgubljanje biotske raznovrstnosti ter netrajnostno rabo virov.

Predlog spremembe 18

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 
odpravo osamitve nekaterih regij v 
Evropski uniji, konkurenčnost in prožnost 
sistema;

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– trajnost, med drugim prek prenosa 
obnovljive energije v velike centre porabe 
in skladišča;

– vključevanje energije iz obnovljivih virov
v omrežje in prenos te energije v velike 
centre porabe in skladišča;

Obrazložitev

Merila trajnosti ne bi smela biti izbirna. Trajnostni pristop bo EU pomagal, da bo dosegla 
cilje na področju gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika, obenem pa preprečila propadanje 
okolja, izgubljanje biotske raznovrstnosti ter netrajnostno rabo virov.

Predlog spremembe 20

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– interoperabilnost in varno delovanje – zanesljivost oskrbe, med drugim prek 
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sistema; interoperabilnosti in varnega delovanja
sistema, zlasti s krepitvijo sedanje 
stabilnosti prenosa, povečanjem 
odpornosti proti izpadom električne 
energije in varnim vključevanjem 
nestalne proizvodnje;

Obrazložitev

Navedba glavnih ciljev, ki jih je treba doseči z zanesljivo oskrbo. Še podrobnejša opredelitev 
zanesljivosti oskrbe bi onemogočila celovito razumevanje te težave.

Predlog spremembe 21

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 ter velik 
potencial za skladiščenje energije;

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v primeru plinskih projektov, ki spadajo 
v kategorije iz točke 2 Priloge II, projekt 
pomembno prispeva k vsaj enemu od 
naslednjih posebnih meril:

(b) v primeru plinskih projektov, ki spadajo 
v kategorije iz točke 2 Priloge II, projekt 
pomembno prispeva k trajnosti in k vsaj 
enemu od naslednjih posebnih meril:

Obrazložitev

Merila trajnosti ne bi smela biti izbirna. Trajnostni pristop bo EU pomagal, da bo dosegla 
cilje na področju gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika, obenem pa preprečila propadanje 
okolja, izgubljanje biotske raznovrstnosti ter netrajnostno rabo virov.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka b – alinea 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– povezovanje trgov, interoperabilnost in 
prožnost sistema;

– povezovanje trgov, med drugim z 
odpravo osamitve nekaterih regij v 
Evropski uniji, interoperabilnost in 
prožnost sistema;

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka b – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– konkurenčnost, med drugim prek 
diverzifikacije virov dobave, partnerjev na 
področju dobave in poti;

– konkurenčnost, med drugim prek 
diverzifikacije virov dobave, dobavnih poti 
in partnerjev;

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka b – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– trajnost; črtano

Obrazložitev

Merila trajnosti ne bi smela biti izbirna. Trajnostni pristop bo EU pomagal, da bo dosegla 
cilje na področju gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika, obenem pa preprečila propadanje 
okolja, izgubljanje biotske raznovrstnosti ter netrajnostno rabo virov.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) v primeru projektov pametnih omrežij 
za električno energijo, ki spadajo v 
kategorijo iz točke 1(e) Priloge II, projekt 
pomembno prispeva k vsaj enemu od 

(c) v primeru projektov pametnih omrežij 
za električno energijo, ki spadajo v 
kategorijo iz točke 1(e) Priloge II, projekt 
pomembno prispeva k trajnosti in k 
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naslednjih posebnih meril: naslednjim posebnim funkcijam:

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka d – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) v primeru projektov za prenos nafte, ki 
spadajo v kategorije iz točke 3 Priloge II, 
projekt pomembno prispeva k naslednjim 
trem posebnim merilom:

(d) v primeru projektov za prenos nafte, ki 
spadajo v kategorije iz točke 3 Priloge II, 
projekt prispeva k trajnosti in še posebej k
naslednjim trem posebnim merilom:

Obrazložitev

Merila trajnosti ne bi smela biti izbirna. Trajnostni pristop bo EU pomagal, da bo dosegla 
cilje na področju gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika, obenem pa preprečila propadanje 
okolja, izgubljanje biotske raznovrstnosti ter netrajnostno rabo virov.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka e – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) v primeru projektov za prenos 
ogljikovega dioksida, ki spadajo v 
kategorije iz točke 4 Priloge II, projekt
pomembno prispeva k naslednjim trem 
posebnim merilom:

(e) v primeru projektov za prenos 
ogljikovega dioksida, ki spadajo v 
kategorije iz točke 4 Priloge II, projekt 
prispeva k trajnosti in še posebej k
naslednjim trem posebnim merilom:

Obrazložitev

Merila trajnosti ne bi smela biti izbirna. Trajnostni pristop bo EU pomagal, da bo dosegla 
cilje na področju gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika, obenem pa preprečila propadanje 
okolja, izgubljanje biotske raznovrstnosti ter netrajnostno rabo virov.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Predstavniki projekta do 31. marca v 
letu, ki sledi letu, ko je bil projekt uvrščen 
med projekte skupnega interesa v skladu s
členom 4, Agenciji predložijo letno 
poročilo za vsak projekt, ki spada v 
kategorije iz točk 1 in 2 Priloge II, ali 
zadevni skupini predložijo letno poročilo 
za projekte, ki spadajo v kategorije iz
točk 3 in 4 Priloge II. V tem poročilu je 
opisano:

3. Predstavniki projekta do 31. marca v 
letu, ki sledi letu, ko je bil projekt uvrščen 
med projekte skupnega interesa v skladu s
členom 4, Komisiji in Agenciji predložijo 
letno poročilo za vsak projekt, ki spada v 
kategorije iz točk 1 in 2 Priloge II, ali 
zadevni skupini predložijo letno poročilo 
za projekte, ki spadajo v kategorije iz točk 
3 in 4 Priloge II. V tem poročilu je 
opisano:

Obrazložitev

Zaradi preglednosti je treba Komisijo obvestiti o vhodnih podatkih konsolidiranega poročila, 
ki ga v skladu z odstavkom 4 pripravi Agencija.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar pride do znatnih težav pri izvedbi 
projekta skupnega interesa, lahko Komisija 
imenuje evropskega koordinatorja za 
obdobje največ enega leta, ki se lahko 
dvakrat obnovi.

1. Kadar pride do znatnih težav pri izvedbi 
projekta skupnega interesa, Komisija v 
dogovoru z zadevnimi državami članicami
imenuje evropskega koordinatorja za 
obdobje največ enega leta, ki se lahko 
dvakrat obnovi.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri izbiri evropskega koordinatorja se 
upoštevajo njegove izkušnje v zvezi s 
posameznimi nalogami, ki so mu 
predložene v okviru zadevnega(-ih) 
projekta(-ov).

3. Pri izbiri evropskega koordinatorja se 
upoštevajo njegove izkušnje v zvezi s 
posameznimi nalogami, ki so mu 
predložene v okviru zadevnega(-ih) 
projekta(-ov), in sicer v dogovoru z 
zadevnimi državami članicami.
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Projektom skupnega interesa se dodeli 
status največjega možnega nacionalnega 
pomena, pri čemer se kot taki obravnavajo 
v postopkih izdajanja dovoljenj, kadar za 
področje ustrezne vrste energetske 
infrastrukture to določa nacionalna 
zakonodaja, v skladu z načinom, ki ga 
določa ta zakonodaja.

1. Projektom skupnega interesa se dodeli 
status največjega možnega nacionalnega 
pomena, pri čemer se kot taki obravnavajo
pri regionalnem in prostorskem 
načrtovanju, v postopkih izdajanja 
dovoljenj, pri presoji vplivov na okolje in 
pri strateški okoljski presoji, kadar za 
področje ustrezne vrste energetske 
infrastrukture to določa nacionalna 
zakonodaja, v skladu z načinom, ki ga 
določa ta zakonodaja.

Predlog spremembe 33

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 in 
izvajanju ustreznih ukrepov in za
zagotavljanje usklajene uporabe postopkov 
okoljskega ocenjevanja, ki ga je treba v 
skladu z zakonodajo EU izvesti za projekte 
skupnega interesa, ter spremlja njihovo 
uporabo.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) koordinirana shema: celovita odločitev 
lahko vključuje več posameznih pravno 

(b) koordinirana shema: celovita odločitev 
lahko vključuje več posameznih pravno 
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zavezujočih odločitev, ki jih izdajo 
pristojni organ in drugi zadevni organi.
Pristojni organ v vsakem primeru določi 
razumen rok za izdajo posameznih 
odločitev. Pristojni organ lahko sprejme 
posamezno odločitev v imenu drugega 
zadevnega nacionalnega organa, če ta 
organ odločitve ne sprejme v roku in če 
zamude ni mogoče ustrezno upravičiti.
Pristojni organ lahko zavrne posamezno 
odločitev drugega nacionalnega organa, če 
meni, da odločitev ni zadostno utemeljena 
v smislu ustreznih dokazil, ki jih predloži 
zadevni organ. Pristojni organ zagotovi, da 
se upoštevajo ustrezne zahteve iz 
zakonodaje Unije in mednarodne 
zakonodaje, pri čemer mora svojo 
odločitev ustrezno utemeljiti.

zavezujočih odločitev, ki jih izdajo 
pristojni organ in drugi zadevni organi.
Pristojni organ v vsakem primeru določi 
razumen rok za izdajo posameznih 
odločitev. Pristojni organ lahko sprejme 
posamezno odločitev v imenu drugega 
zadevnega nacionalnega organa, če ta 
organ odločitve ne sprejme v roku in če 
zamude ni mogoče ustrezno upravičiti.
Pristojni organ lahko zavrne posamezno 
odločitev drugega nacionalnega organa, če 
meni, da odločitev ni zadostno utemeljena 
v smislu ustreznih dokazil, ki jih predloži 
zadevni organ. Pristojni organ zagotovi, da 
se upoštevajo ustrezne zahteve iz 
zakonodaje Unije in mednarodne 
zakonodaje, pri čemer mora svojo 
odločitev ustrezno utemeljiti in zagotoviti, 
da bosta odločitev in utemeljitev, vključno 
z ustreznimi dokazili, dostopni javnosti.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) sodelovalna shema: celovita odločitev 
lahko vključuje več posameznih pravno 
zavezujočih odločitev, ki jih izdajo 
pristojni organ in drugi zadevni organi. 
Pristojni organ po posvetovanju z drugimi 
zadevnimi organi za vsak primer posebej 
določi razumen rok za morebitno izdajo 
posameznih odločitev, pa tudi omejitev 
glede skupnega časa, potrebnega za izdajo 
dovoljenja. Pristojni organ spremlja 
izpolnjevanje časovnih omejitev s strani 
zadevnih organov. Če je mogoče 
pričakovati, da odločitev zadevnega 
organa ne bo sprejeta v roku, ta organ o 
tem nemudoma obvesti pristojni organ in 
v obvestilo vključi utemeljitev zamude.

Predlog spremembe 36
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Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. V primeru projektov s pomembnimi 
čezmejnimi vplivi v eni ali več sosednjih 
držav članic ter v primeru, kadar veljata 
člen 7 Direktive 58/337/EGS in
Konvencija iz Espooja, se zadevne 
informacije zagotovijo pristojnim organom 
sosednjih držav članic. Pristojni organ 
sosednjih držav članic lahko izrazi željo, da 
bi sodeloval v zadevnih postopkih 
posvetovanja z javnostjo.

6. V primeru projektov s pomembnimi 
čezmejnimi vplivi v eni ali več sosednjih 
držav članic ter v primeru, kadar veljajo 
člen 7 Direktive 2001/42/ES, člen 7 
Direktive 58/337/EGS ali Konvencija iz 
Espooja, se zadevne informacije zagotovijo 
pristojnim organom sosednjih držav članic.
Pristojni organ sosednjih držav članic 
lahko izrazi željo, da bi sodeloval v 
zadevnih postopkih posvetovanja z 
javnostjo.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Države članice vzpostavijo mehanizme 
za izplačilo nadomestil občinam, ki so 
oškodovane zaradi projektov skupnega 
interesa in drugih nacionalnih projektov 
na področju energetske infrastrukture.

Obrazložitev

Ta enostavni instrument lahko bistveno skrajša postopke za izdajo dovoljenja, ne da bi pri 
tem posegal v načelo subsidiarnosti EU in v pristojnosti lokalnih oblasti, saj bo neposredno 
vplival na fazo prostorskega načrtovanja, kjer najpogosteje prihaja do zamud v postopkih 
izdaje dovoljenj. Finančno nadomestilo predstavlja močno orodje, ki bo lokalne oblasti 
(skupnosti) spodbudilo k temu, da ne bodo ugovarjale umeščanju infrastrukture v nacionalne, 
regionalne in lokalne dokumente za načrtovanje rabe zemljišč.
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Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 7a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. V državah članicah, v katerih se na 
podlagi delov postopka za izdajo 
dovoljenja, vključno s prostorskim 
načrtovanjem in postopki presoje 
okoljskega vpliva, ne izdajo pravno 
zavezujoča dovoljenja, morajo pristojni 
organi zagotoviti, da je njihovo trajanje 
ustrezno vključeno v skupne roke.

Predlog spremembe 39

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 šest 
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe 
Agenciji ter Komisiji svoji zadevni 
metodologiji, ki zadevata tudi oblikovanje 
omrežja in trga, za usklajeno analizo 
stroškov in koristi 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
in je skladna s pravili in kazalniki iz 
Priloge IV. Organa ENTSO izvedeta 
obsežen postopek posvetovanja, ki 
vključuje vsaj organizacije, ki zastopajo 
vse zadevne zainteresirane strani, in po 
potrebi neposredno zainteresirane strani, 
nacionalne regulativne organe in druge 
nacionalne organe.

Obrazložitev

Priprava metodologije bo zaradi notranjih postopkov sprejemanja odločitev ENTSO za plin 
in ENTSO za električno energijo (glej statuta ENTSO za plin in ENTSO za električno 
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energijo) trajala več kot mesec dni, zaradi tega pa tudi vsi stroški, ki jih bodo nosili 
upravljavci prenosnih omrežij pred pričetkom veljavnosti te uredbe, ne bodo upravičeni do 
povračila prek tarif, ki jih določajo nacionalni regulativni organi. Poleg tega mesec dni ne bo 
dovolj, če se bo izvajal obsežen postopek posvetovanja.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

6. Metodologiji se vsaki dve leti
posodabljata in izboljšujeta po postopku iz 
odstavkov 1 do 5.

Obrazložitev

Postopek mora biti jasen in vnaprej določen, tudi z vidika časovnega načrta, kar pomeni, da 
ne bi smel temeljiti na naključnih zaprosilih.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

7. Agencija takoj predloži Komisiji izvod 
vseh odločitev, izdanih v skladu z 
odstavkom 6, skupaj z zadevnimi 
informacijami o vsaki odločitvi. Te 
informacije se lahko predložijo v obliki 
povzetka. Komisija poskrbi za stalno 
zaupnost poslovno občutljivih informacij.

Obrazložitev

Pojasniti je treba, na katere odločitve se besedilo nanaša.

Predlog spremembe 42
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 17 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) informacije o trenutnem seznamu 
prednostnih projektov, pregled 
posameznih stopenj v postopku odločanja, 
pa tudi datume in dnevne rede sestankov 
regionalnih skupin ter objavo zapisnikov 
in vseh sprejetih sklepov;

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 17 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 45

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

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

(3) Elektroenergetske povezave med 
severom in jugom v srednjevzhodni in 
jugovzhodni Evropi („PSJ Vzhod –
elektrika“): povezave in notranji 
daljnovodi v smereh sever–jug in vzhod–
zahod za vzpostavitev notranjega trga in 
integracijo proizvodnje iz obnovljivih 
virov energije; povezovanje izključenih 
otoških električnih sistemov s celinskimi 
omrežji, kar bo ugodno vplivalo zaradi 
povezanega trga z električno energijo, 
povečalo prodor obnovljivih virov energije 
(OVE) in omogočilo prenos energije iz 
obnovljivih virov na celino.

Predlog spremembe 46

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(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 47

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Predlog spremembe 48

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 49

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru projektov za prenos nafte in 
ogljikovega dioksida, ki spadajo pod 
kategorije iz točk 3 in 4 Priloge II, je vsaka 

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

skupina sestavljena iz predstavnikov
pristojnih organov držav članic, 
predstavnikov projektov, ki jih zadeva 
vsaka od zadevnih prednostnih nalog iz 
Priloge I, in predstavnikov Komisije.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Priloga III – del 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(4) Vsaka skupina se posvetuje z 
organizacijami, ki zastopajo zadevne 
zainteresirane strani, vključno s 
proizvajalci, upravljavci distribucijskega 
sistema, dobavitelji in potrošniki, ter z 
okoljevarstvenimi organizacijami. Skupina 
organizira razprave ali posvetovanja, kadar 
je to potrebno za izvajanje njenih nalog.
Skupina redno in celovito obvešča javnost 
o stanju in rezultatih svojih razprav ter 
pred posredovanjem svojega predlaganega 
seznama, določenega v členu 3(4), 
organizira javno obravnavo ali 
posvetovanje.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(3) V primeru vseh projektov skupnega 
interesa, vključenih na seznam na ravni 
Unije po 1. avgustu 2013, so projekti za 
prenos električne energije in skladiščenje, 
ki spadajo v kategorije iz točke (1)(a) do
(d) Priloge II, del najnovejšega 
razpoložljivega desetletnega razvojnega 
načrta omrežja za električno energijo, ki ga 
v skladu s členom 8 Uredbe (ES) 714/2009 
sprejme ENTSO za električno energijo.
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Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Priloga III – del 2 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) v primeru skladiščenja električne 
energije projekt zagotavlja skladiščno 
zmogljivost, ki omogoča letno neto 
proizvodnjo električne energije najmanj
250 gigavatnih ur pri instalirani moči 
najmanj 250 MW;

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Priloga V – točka 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) na področju električne energije:
scenarije za povpraševanje, proizvodne 
zmogljivosti glede na vrsto goriva
(biomasa, geotermalna energija, voda, plin, 
jedrska energija, nafta, trda goriva, veter, 
fotovoltaična sončna energija, 
koncentrirana sončna energija, druge 
obnovljive tehnologije) in njihovo 

(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, 
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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;

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,
skladiščenje in prenos, za katere je bila 
sprejeta končna naložbena odločitev in ki 
naj bi se začeli izvajati do konca leta n + 5;

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Priloga V – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Pojasnitev besedila.

Predlog spremembe 56

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 

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

poslovanja in odhodke za vzdrževanje ter 
po potrebi okoljske stroške za izgradnjo, 
delovanje in razgradnjo projektov 
energetske infrastrukture in stroške
ravnanja z odpadki. Metodologija 
zagotavlja navodila za uporabo diskontnih 
stopenj za izračune.

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Priloga V – točka 7 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) odpornost sistema, vključno z 
odpornostjo na naravne nesreče in 
podnebne spremembe, ter varnost sistema, 
zlasti za evropske kritične infrastrukture iz
Direktive 2008/114/ES;

(b) odpornost sistema, vključno z
zanesljivostjo oskrbe in odpornostjo na 
naravne nesreče in podnebne spremembe, 
ter varnost sistema, zlasti za evropske 
kritične infrastrukture iz Direktive 
2008/114/ES;

Obrazložitev

Zanesljivost oskrbe je v tem okviru eno najpomembnejših vprašanj.
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Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin 
Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo 
Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija 
Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Andres Perello Rodriguez, 
Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, 
Dagmar Roth-Behrendt, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław 
Sonik, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, 
Marina Yannakoudakis

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos), João Ferreira, Filip Kaczmarek, 
Toine Manders, Judith A. Merkies, James Nicholson, Justas Vincas 
Paleckis, Alojz Peterle, Michèle Rivasi, Christel Schaldemose, Marita 
Ulvskog, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Andrea Zanoni


