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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavka mnenja čestita Komisiji za predlagane razumne smernice o razvoju vseevropske 
energetske infrastrukture in meni, da je to ključen korak k nadaljnji okrepitvi Evropske unije. 
Pričujoči predlog določa pravila za pravočasen razvoj in interoperabilnost vseevropskih 
energetskih omrežij za izpolnitev ciljev energetske politike v skladu s Pogodbo o delovanju 
Evropske unije, da se zagotovita delovanje notranjega energetskega trga in zanesljiva oskrba z 
energijo v Uniji, spodbujata energetska učinkovitost ter razvoj novih in obnovljivih virov 
energije ter omogoča medsebojno povezovanje energetskih omrežij. Pripravljavka mnenja 
meni, da je to vprašanje varnosti za Evropsko unijo še posebej pomembno.

Več držav članic EU je še vedno odvisnih od enega samega dobavitelja energije, kar ni v 
skladu z načeli dobrega upravljanja. To močno povečuje tveganja za motnje, do katerih pride, 
če ima denimo dobavitelj tehnične težave. Tako stanje ni vzdržno, zato pripravljavka mnenja 
pozdravlja tudi sporočilo Komisije „Proračun za strategijo Evropa 2020“ o naslednjem 
večletnem finančnem okviru (2014–2020), v katerem Komisija med drugim predlaga 
vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope za spodbuditev dokončne vzpostavitve 
prednostne energetske, prometne in digitalne infrastrukture z enotnim skladom v višini 40 
milijard EUR, od katerih bo 9,1 milijarde EUR namenjenih energetiki.

Komisija v svojem predlogu predlaga opredelitev omejenega števila prednostnih projektov, ki 
zajemajo elektroenergetska in plinska omrežja ter infrastrukturo za prevoz nafte in 
ogljikovega dioksida. Skupno je Komisija določila 12 prednostnih infrastrukturnih projektov 
in področij, povezanih z energetiko.

Pripravljavka mnenja želi poudariti, da predlog ni omejen na neobnovljive vire. Unija bo s 
pomočjo te uredbe lahko dosegla svoje podnebne in energetske cilje: 20-odstotno zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov do leta 2020, 20-odstotno povečanje energetske učinkovitosti in 
20-odstotno povečanje deleža obnovljivih virov energije v porabi končne energije. 
Pripravljavka mnenja pozdravlja usmerjenost predloga k zelo pomembnemu vprašanju 
trajnostne in okolju prijazne energetske politike. Izraža pomisleke glede tega, vendar meni, da 
je predlog Komisije dobro uravnotežen. Poudarja tudi, da se projekti s škodljivim učinkom na 
okolje ne bi smeli podpirati. Eno od meril ocenjevanja projektov skupnega interesa je stopnja 
njihove trajnosti. To merilo se izmeri z oceno zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in vpliva 
infrastrukture energetskega omrežja na okolje. Pripravljavka mnenja meni, da se Odbor za 
notranji trg in varstvo potrošnikov v svojem mnenju ne bi smel osredotočati na okoljska 
vprašanja, saj odbor ENVI, ki je pristojen za to področje, pripravlja svoje mnenje.

Poročevalka meni, da je izvajanje teh projektov ključnega pomena za doseganje ciljev 
energetske politike, določenih v Pogodbi o Evropski uniji. Meni tudi, da to ne sme povzročiti 
dviga cen energije. Evropski državljani potrebujejo zanesljivo oskrbo z energijo, kar pa ne 
sme bistveno vplivati na stroške energije. Poročevalka obžaluje odsotnost poglobljene študije 
o vplivih izvajanja teh projektov na ceno energije. Če pa se oceni, da so taki projekti nujni in 
da je njihov vpliv na konkurenco pozitiven, lahko pričakujemo zmanjšanje cen energije.

Na splošno je vrednost prednostnih področij in projektov, ki zajemajo elektroenergetska in 
plinska omrežja ter infrastrukturo za prevoz nafte in ogljikovega dioksida, ocenjena na 200 
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milijard EUR. Komisija meni, da bodo zaradi finančne donosnosti večino teh projektov 
financirali zasebni vlagatelji. Vendar je več projektov osredotočenih na manjše države članice 
in v takih primerih zasebni vlagatelji morda ne bodo zainteresirani za njihovo izvajanje, ker je 
vračilna doba predolga. Zato je Komisija namenila 9,1 milijarde EUR za financiranje 
projektov, ki za zasebne vlagatelje niso privlačni, so pa zelo pomembni za varnost Evropske 
unije.

Pripravljavka mnenja na splošno pozdravlja predlagano uredbo in upa, da bo začela veljati v 
skladu s predlaganim časovnim načrtom. Druge člane Parlamenta, Komisijo in Svet poziva k 
odgovornemu ravnanju in k preprečitvi, da bi postopek sprejemanja te uredbe postal politično 
vprašanje, saj bi tak potek dogodkov lahko ogrozil varnost Unije.

Cilj omejenega števila predlogov sprememb v nadaljnjem besedilu je poudariti pomen razvoja 
energetske infrastrukture za enotni trg, zlasti pa za evropska podjetja in potrošnike. Dva se 
nanašata na vidik sporazumevanja, tj. na jezike, v katerih bo dostopna platforma za 
preglednost, ki jo bo vzpostavila Komisija, in na objavljanje pomembnih informacij s strani 
predstavnikov projekta.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 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 sicer s povezovanjem 
regij z velikimi zmogljivostmi za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
in s potencialom za shranjevanje 
električne energije, in 20-odstotno 
povečanje energetske učinkovitosti do leta 
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2020. Hkrati mora Unija pripraviti 
infrastrukturo na nadaljnjo dolgoročno 
dekarbonizacijo svojega energetskega 
sistema do leta 2050.

Predlog spremembe 2

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, 
v katerih so dejavnosti oskrbe in 
proizvodnje dejansko ločene od delovanja 
omrežja, pa so ključnega pomena za 
konkurenčen in dobro delujoč celostni trg 
za spodbujanje rasti, zaposlovanja ter 
trajnostnega razvoja.

Obrazložitev

Tretji sveženj za liberalizacijo energetskih trgov predstavlja podlago za konkurenčen 
energetski trg v EU. Da bi olajšali izvajanje tretjega energetskega svežnja in v celotni EU 
dosegli resnično liberaliziran energetski trg, je treba s smernicami TEN-E zagotoviti 
učinkovito izvajanje izločitve lastništva na področju proizvodnje in oskrbe.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Na vedno bolj povezanem trgu so (27) Na vedno bolj povezanem trgu so 
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potrebna jasna in pregledna pravila 
čezmejne razporeditve stroškov za 
spodbujanje naložb v čezmejno 
infrastrukturo. Evropski svet je 
4. februarja 2011 opozoril na pomen 
spodbujanja regulativnega okvira, ki 
spodbuja naložbe v omrežja, pri čemer je 
treba določiti višino tarif, skladno s 
finančnimi potrebami, ter ustrezno 
razporeditev stroškov pri čezmejnih 
naložbah, s čimer bi povečali konkurenco 
in konkurenčnost, zlasti v evropski 
industriji, ter upoštevali vpliv na 
potrošnike.

potrebna jasna in pregledna pravila 
čezmejne razporeditve stroškov za 
spodbujanje naložb v čezmejno 
infrastrukturo v korist podjetij Unije, zlasti 
malih in srednjih, za katera bi lahko 
visoke cene energije postale resna ovira, 
in njenih potrošnikov. Evropski svet je 4. 
februarja 2011 opozoril na pomen 
spodbujanja regulativnega okvira, ki 
spodbuja naložbe v omrežja, pri čemer je 
treba določiti višino tarif, skladno s 
finančnimi potrebami, ter ustrezno 
razporeditev stroškov pri čezmejnih 
naložbah, s čimer bi povečali konkurenco 
in konkurenčnost, zlasti v evropski 
industriji ter med malimi in srednjimi 
podjetji, ter upoštevali vpliv na potrošnike.

Obrazložitev
Glej tudi predlog spremembe k členu 16(c).

Predlog spremembe 4

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 upravičenost in v skladu z 
delovanjem notranjega trga ne bo 
prispeval k škodljivim vplivom na 
dostopnost energije za končne potrošnike 
ali k izkrivljanju poštene konkurence med 
akterji na trgu; in

Predlog spremembe 5

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 

(c) projekt vključuje vsaj dve državi 
članici, pri čemer neposredno sega čez 
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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;

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, ali pa 
povezuje otoške in obrobne regije z 
osrednjimi regijami Unije;

Predlog spremembe 6

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– interoperabilnost in varno delovanje 
sistema;

– interoperabilnost, varno delovanje 
sistema in zanesljivost oskrbe;

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka c – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– delovanje trga in storitve za stranke; – delovanje trga in storitve za stranke, 
zlasti v zvezi z gospodinjstvi ter malimi in 
srednjimi podjetji;

Predlog spremembe 8

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 ter zanesljiva oskrba, število držav 
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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.

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 in položaj uporabnikov, ki jih 
projekt zadeva, zlasti gospodinjstev, letna 
poraba energije in delež proizvodnje 
energije iz nerazporejenih virov na 
območju teh uporabnikov.

Predlog spremembe 9

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.

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

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predstavniki projekta zadevne informacije 
objavijo tudi v drugih sredstvih 
obveščanja, ki so dostopna za javnost.

Predstavniki projekta zadevne informacije 
objavijo tudi v drugih sredstvih 
obveščanja, ki so lahko dostopna za 
javnost in brezplačna.

Obrazložitev
Izraz „open access” v angleški različici lahko zavaja, ker se uporablja za pravice iz 
avtorskega dela. (Ne zadeva slovenske različice.)



AD\903362SL.doc 9/13 PE487.677v02-00

SL

Predlog spremembe 11

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) 
v zadevnih državah članicah ter morebitna 
potreba po finančni podpori.

Pri odločitvi o čezmejni razporeditvi 
stroškov se upoštevajo ekonomski, socialni 
in okoljski stroški ter koristi projekta(-ov) 
v zadevnih državah članicah, zlasti za 
delovanje notranjega trga, ter morebitna 
potreba po finančni podpori.

Obrazložitev

Poudariti je treba pomen dobre oskrbe z energijo za delovanje notranjega trga in evropskih 
gospodarstev.

Predlog spremembe 12

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 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].

Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točke 2 Priloge II, so 
upravičeni do finančne podpore Unije v 
obliki nepovratnih sredstev za študije in 
dela ter finančnih instrumentov v skladu z 
določbami [Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope], če se 
izvajajo v tistih delih plinske 
infrastrukture, kjer se izvajajo določbe o 
ločevanju iz Direktive 2009/73/ES o 
skupnih pravilih notranjega trga z 
zemeljskim plinom, in sicer tudi v tistih 
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državah članicah, kjer se v zvezi s tem 
uporabljajo odstopanja.

Obrazložitev

Izvajanje tretjega svežnja o liberalizaciji energetike je bistvenega pomena, zlasti kar zadeva 
trg plina; prav tako je pomembno zagotoviti, da so dejavnosti proizvodnje in dobave plina 
ločene, obstoječa monopolna omrežja pa razvezana. To je mogoče olajšati z določitvijo 
predpogoja, da so do finančne pomoči Unije upravičeni samo tisti projekti skupnega interesa 
v zvezi s plinom, ki se izvajajo v tistih delih plinske infrastrukture držav članic, kjer se izvaja 
učinkovito ločevanje lastništva.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 16 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) razvoja ravni medsebojne povezanosti 
držav članic in ustreznega razvoja cen 
energije ter tudi števila okvar omrežnega 
sistema, njihovih vzrokov in povezanih 
gospodarskih stroškov v zvezi s sektorjem 
električne energije in plina;

(c) razvoja ravni medsebojne povezanosti 
držav članic in ustreznega razvoja cen 
energije za potrošnike in evropska 
podjetja, zlasti za mala in srednja 
podjetja, ter tudi števila okvar omrežnega 
sistema, njihovih vzrokov in povezanih 
gospodarskih stroškov v zvezi s sektorjem 
električne energije in plina;

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 17 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija bo vzpostavila platformo za 
preglednost infrastrukture, ki bo enostavno 
dostopna širši javnosti. Ta platforma bo 
vsebovala naslednje informacije:

Komisija vzpostavi platformo za 
preglednost infrastrukture, ki bo enostavno 
dostopna širši javnosti v vseh uradnih 
jezikih Unije. Ta platforma bo vsebovala 
naslednje informacije:

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Priloga I – del 1 – točka 3 – uvodni del
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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.

Povezave med oskrbo z električno energijo 
na oddaljenih otokih in oskrbo na celini z 
namenom dokončnega oblikovanja 
notranjega trga z električno energijo za 
povečanje uporabe obnovljive energije in 
spodbujanje prenosa energije, 
proizvedene iz obnovljivih virov na celini.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Priloga V – točka 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) konkurenčnost v smislu tržne moči 
različnih upravljavcev in konvergence cen 
med različnimi državami članicami;

(a) konkurenčnost v smislu tržne moči 
različnih upravljavcev in konvergence cen, 
zlasti tistih, ki vplivajo na gospodinjstva, 
med različnimi državami članicami;

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Priloga V – točka 7 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) konkurenčnost v smislu tržne moči 
različnih upravljavcev in konvergence cen 
med različnimi državami članicami;

(a) konkurenčnost v smislu tržne moči 
različnih upravljavcev in konvergence cen, 
zlasti tistih, ki vplivajo na gospodinjstva, 
med različnimi državami članicami;
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Priloga V – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Poudariti je treba pomen dobre oskrbe z energijo za delovanje notranjega trga in evropskih 
gospodarstev.
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