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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta o obveščanju Komisije o investicijskih projektih na področju 
energetske infrastrukture v Evropski skupnosti in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 
736/96
(KOM(2009)0361 – C7-0125/009 – 2009/0106(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2009)0361),

– ob upoštevanju člena 284 Pogodbe ES in člena 187 Pogodbe Euratom, v skladu s katerim 
se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0125/009),

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenja Odbora 
za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0000/2009),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj svoj predlog ustrezno spremeni v skladu s členom 250(2) Pogodbe 
ES in v skladu z drugim odstavkom člena 119 Pogodbe Euratom;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

4. poziva k sprožitvi usklajevanega postopka na podlagi skupne izjave z dne 4. marca 1975, 
če namerava Svet odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

5. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

6. naroča svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Eden od elementov te politike je dobiti 
celovito sliko razvoja investiranja v 
energetsko infrastrukturo v Skupnosti. 
Skupnosti bi morala omogočiti, da opravi 
potrebne primerjave in ocenjevanja ali 
izvede relevantne ukrepe na podlagi 

(2) Osnovni pogoj za oblikovanje evropske 
energetske politike je dobiti celovito sliko 
razvoja investiranja v energetsko 
infrastrukturo v Skupnosti. Komisiji bi 
morala omogočiti, da opravi potrebne 
primerjave in ocenjevanja ali predlaga
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ustreznih številskih podatkov in analiz, 
zlasti glede prihodnjega ravnotežja med 
ponudbo in povpraševanjem na področju 
energije.

relevantne ukrepe na podlagi ustreznih 
številskih podatkov in analiz, zlasti glede 
prihodnjega ravnotežja med ponudbo in 
povpraševanjem na področju energije. 
Ukrepi, predlagani ali uvedeni na ravni 
Skupnosti, morajo biti nevtralni in ne 
smejo posegati v delovanje trga.

Or. en

Obrazložitev

Treba je jasno navesti politični namen te uredbe. To je pomemben instrument za oblikovanje 
skupne energetske politike.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Komisija in zlasti observatorij za 
energetski trg bi zato morala imeti na voljo 
natančne podatke in informacije o 
investicijskih projektih, vključno s projekti 
opustitve obratovanja, za najpomembnejše 
komponente energetskega sistema 
Skupnosti.

(6) Komisija in zlasti njen observatorij za 
energetski trg bi zato morala imeti na voljo 
natančne podatke in informacije o 
investicijskih projektih, vključno s projekti 
opustitve obratovanja, za najpomembnejše 
komponente energetskega sistema 
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo: "observatorij" je dejansko oddelek Evropske komisije.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Podatki in informacije o predvidljivih 
razvojnih gibanjih glede zmogljivosti 
proizvodnje, prevoza in skladiščenja ter o 
projektih v različnih energetskih sektorjih 

(7) Podatki in informacije o predvidljivih 
razvojnih gibanjih glede zmogljivosti 
proizvodnje, prevoza in skladiščenja ter o 
projektih v različnih energetskih sektorjih 
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so pomembni za Skupnost. Zato je 
pomembno zagotoviti, da se Komisija 
obvesti o investicijskih projektih, na 
katerih se je delo že začelo ali pa se 
načrtuje, da se bo začelo v petih letih, in 
pri katerih obstaja namen opustitve 
obratovanja infrastrukture v treh letih.

so pomembni za Skupnost. Zato je 
pomembno zagotoviti, da se Komisija 
obvesti o investicijskih projektih, ki se 
bodo predvidoma v treh letih začeli na 
področju nafte in zemeljskega plina, ali v 
petih letih pri projektih na področju 
električne energije in pri projektih, pri 
katerih obstaja namen opustitve 
obratovanja, v treh letih. Da bi bila ta 
obvestila uporabna ter da ne bi prišlo do 
napačnih pričakovanj, je pomembno, da 
so vključeni zgolj projekti, ki so že 
razmeroma napredovali in bodo 
najverjetneje zaključeni.

Or. en

Obrazložitev

Sedanje besedilo je preveč nejasno; treba je pojasniti, da se obvešča le o projektih, ki bodo 
najverjetneje zaključeni.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Države članice bi morale v ta namen 
sporočiti Komisiji podatke in informacije o 
investicijskih projektih, povezanih s 
proizvodnjo, skladiščenjem in prevozom 
nafte, zemeljskega plina, električne 
energije, biogoriv in ogljikovega dioksida, 
ki se načrtujejo na njihovem ozemlju ali 
tam že potekajo. Zadevna podjetja bi 
morala imeti obveznost, da sporočijo 
državam članicam zadevne podatke in 
informacije.

(10) Države članice bi morale v ta namen 
sporočiti Komisiji podatke in informacije o 
investicijskih projektih, povezanih s 
proizvodnjo, skladiščenjem in prevozom 
nafte, zemeljskega plina, električne 
energije, biogoriv ter z zajemanjem in 
skladiščenjem ogljikovega dioksida, ki se 
načrtujejo na njihovem ozemlju ali tam že 
potekajo. Zadevna podjetja bi morala imeti 
obveznost, da sporočijo državam članicam 
zadevne podatke in informacije. Države 
članice in Komisija bi morale imeti 
obveznost zagotoviti zaupnost podatkov, ki 
jih posredujejo podjetja.

Or. en
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Obrazložitev

Pojasni se področje uporabe uredbe, hkrati pa je dodatno poudarjeno, da je treba zagotoviti 
zaupnost podatkov.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Z namenom izogniti se nesorazmerno 
velikemu upravnemu bremenu in kar 
najbolj zmanjšati stroške za države članice 
in podjetja, zlasti za mala in srednje velika 
podjetja, bi ta uredba morala omogočiti, da 
se države članice in podjetja izvzamejo iz 
obveznosti poročanja, pod pogojem, da se 
enakovredne informacije dostavljajo 
Komisiji na podlagi zakonodaje za 
energetski sektor Evropske skupnosti, ki so 
jo sprejele institucije Evropske unije in 
katere namen je doseči konkurenčne 
evropske energetske trge, vzdržnost 
evropskega energetskega sistema in 
varnost oskrbe z energijo za Evropsko 
skupnost.

(12) Z namenom izogniti se nesorazmerno 
velikemu upravnemu bremenu in kar 
najbolj zmanjšati stroške za države članice 
in podjetja, zlasti za mala in srednje velika 
podjetja, bi ta uredba morala omogočiti, da 
se države članice in podjetja izvzamejo iz 
obveznosti poročanja, pod pogojem, da se 
enakovredne in primerljive informacije 
dostavljajo Komisiji na podlagi zakonodaje 
za energetski sektor Evropske skupnosti, ki 
so jo sprejele institucije Evropske unije in 
katere namen je doseči konkurenčne 
evropske energetske trge, vzdržnost 
evropskega energetskega sistema in 
varnost oskrbe z energijo za Evropsko 
skupnost. Komisija bi morala pojasniti 
uporabo te izjeme, da bi dejansko olajšali 
breme poročanja ter pojasnili vsebino, 
obliko in časovne roke pri obveznostih 
poročanja, osebe ali organe s temi 
obveznostmi ter odgovorne za upravljanje 
sistema poročanja.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je smiselno preprečiti podvajanje mehanizmov poročanja pri podjetjih, ki uporabljajo 
alternativne načine posredovanja podatkov Komisiji, je treba zagotoviti, da so informacije in 
podatki, posredovani na druge načine, v celoti združljivi in primerljivi s podatki in 
informacijami, posredovanimi z obvestilom. Poleg tega je treba v izvedbenih aktih jasno 
določiti vse izjeme.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da bi Komisija in zlasti njen 
observatorij za energetski trg zagotovila 
obdelavo podatkov ter preprostejšo in 
varno sporočanje podatkov, bi morala imeti 
možnost izvesti vse ustrezne ukrepe v ta 
namen, zlasti uporabiti integrirana orodja 
in postopke IT.

(13) Da bi Komisija in zlasti njen 
observatorij za energetski trg zagotovila 
obdelavo podatkov ter preprostejšo in 
varno sporočanje podatkov, bi morala imeti 
možnost izvesti vse ustrezne ukrepe v ta 
namen, zlasti uporabiti integrirana orodja 
in postopke IT. Komisija bi morala 
zagotoviti, da ta sredstva informacijske 
tehnologije zagotavljajo zaupnost 
podatkov ali informacij, posredovanih 
Komisiji.

Or. en

Obrazložitev

Podatki in informacije, ki jih zahteva Komisija, so zelo občutljivi za nosilce gospodarske 
dejavnosti, zato bi morala Komisija zagotoviti najvišjo raven zaupnosti pri ravnanju s temi 
podatki ali informacijami. 

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Komisija in zlasti observatorij za 
energetski trg bi morala zagotavljati redno 
in medsektorsko analizo strukturnega 
razvoja in perspektiv energetskega sistema 
Skupnosti ter, kadar je primerno, bolj 
osredotočeno analizo nekaterih vidikov 
tega energetskega sistema; ta analiza bi 
morala zlasti prispevati k določanju 
morebitnih infrastrukturnih in 
investicijskih vrzeli glede na dolgoročno 
ravnotežje ponudbe in povpraševanja pri 

(15) Komisija in zlasti njen observatorij za 
energetski trg bi morala zagotavljati redno 
in medsektorsko analizo strukturnega 
razvoja in perspektiv energetskega sistema 
Skupnosti ter, kadar je primerno, bolj 
osredotočeno analizo nekaterih vidikov 
tega energetskega sistema; ta analiza bi 
morala zlasti prispevati k določanju 
morebitnih infrastrukturnih in 
investicijskih vrzeli glede na dolgoročno 
ravnotežje ponudbe in povpraševanja pri 
energiji. Analiza bi morala prispevati tudi 
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energiji. k stalni razpravi na evropski ravni o 
potrebah po energetski infrastrukturi, zato 
jo je treba posredovati zainteresiranim 
stranem za razpravo.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo: "observatorij" je dejansko običajen oddelek Evropske komisije. Poleg tega je treba 
jasno navesti politični namen te uredbe. Uredba je pomembno orodje za oblikovanje skupne 
energetske politike in bi morala spodbuditi razpravo na ravni EU med vsemi zainteresiranimi 
in udeleženimi stranmi.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba vzpostavlja skupni okvir za 
obveščanje Komisije o podatkih in 
informacijah o investicijskih projektih na 
področju energetske infrastrukture v 
sektorjih nafte, zemeljskega plina, 
električne energije in biogoriv ter o 
investicijskih projektih v zvezi z 
ogljikovim dioksidom, proizvedenim v 
navedenih sektorjih.

1. Ta uredba vzpostavlja skupni okvir za 
obveščanje Komisije o podatkih in 
informacijah o investicijskih projektih na 
področju energetske infrastrukture v 
sektorjih nafte, zemeljskega plina, 
električne energije in biogoriv ter o 
investicijskih projektih v zvezi z 
zajemanjem in skladiščenjem ogljikovega 
dioksida, proizvedenega v navedenih 
sektorjih.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba se uporablja za vrste 
investicijskih projektov, navedene v 

2. Ta uredba se uporablja za vrste 
investicijskih projektov, navedene v 
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prilogi, na katerih se je delo že začelo ali 
pa se načrtuje, da se bo začelo v petih 
letih, oziroma pri katerih se načrtuje 
opustitev obratovanja infrastrukture v treh 
letih.

prilogi, ki bodo na področju nafte in 
zemeljskega plina predvidoma začeli 
delovati v treh letih, ali v petih letih na 
področju električne energije in pri
projektih, pri katerih se načrtuje opustitev 
obratovanja infrastrukture, v treh letih.

Or. en

Obrazložitev

Sedanje besedilo (projekti, na katerih se je delo že začelo ali pa se načrtuje, da se bo začelo v 
petih letih) je preveč nejasno in bi lahko pomenilo, zlasti v sektorju nafte in zemeljskega plina, 
da bi bilo treba o projektih obveščati prezgodaj. S tem bi se povečala negotovost napovedi, ki 
jih bo predstavila Komisija.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „načrtovani investicijski projekti“ so 
investicijski projekti, pri katerih se 
izgradnja še ni začela, kapitalski stroški še 
niso nastali oziroma opustitev obratovanja 
še ni bila opravljena, vključno z 
investicijskimi projekti, pri katerih so 
glavne značilnosti (lokacija, izvajalec, 
podjetje, tehnične značilnosti itd.) lahko v 
celoti ali delno predmet naknadne revizije 
ali dokončne odobritve;

(3) „načrtovani investicijski projekti“ so 
investicijski projekti, za katere je pristojni 
organ že izdal gradbeno dovoljenje in pri 
katerih se izgradnja še ni začela oziroma 
opustitev obratovanja še ni bila opravljena;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev ni dovolj jasna. Po predlagani opredelitvi lahko v področje uporabe uredbe 
sodijo le projekti, ki so zgolj ideja ali na stopnji študije o izvedljivosti. To pa ne bi dalo 
natančne slike o pričakovanem razvoju, hkrati pa bi sprožilo pomisleke o zaupnosti. Zato je 
treba obravnavati le projekte, ki bodo zelo verjetno zaključeni. Izdaja gradbenega dovoljenja 
je lahko ustrezen znak za to.
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) "začetek obratovanja" pomeni 
stopnjo, ko infrastruktura začne 
obratovati;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev izraza "začetek obratovanja" se zdi potrebna, saj je opredeljena tudi "opustitev 
obratovanja".

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zadevna podjetja sporočijo podatke 
oziroma informacije iz člena 3 državam 
članicam, na katerih ozemlju načrtujejo 
izvajanje investicijskih projektov, oziroma 
pooblaščenim subjektom teh držav članic, 
pred 31. majem vsakega poročevalskega 
leta. Sporočeni podatki ali informacije 
odražajo stanje investicijskih projektov dne 
31. marca zadevnega poročevalskega leta.

1. Zadevna podjetja sporočijo podatke 
oziroma informacije iz člena 3 državam 
članicam, na katerih ozemlju načrtujejo 
izvajanje investicijskih projektov, oziroma 
pooblaščenim subjektom teh držav članic, 
pred 31. majem vsakega poročevalskega 
leta. Sporočeni podatki ali informacije 
odražajo stanje investicijskih projektov dne 
31. marca zadevnega poročevalskega leta.

Vendar se pododstavek 1 ne uporablja za 
podjetja, za katera se zadevna država 
članica odloči, da bo uporabila druga 
sredstva pošiljanja podatkov oziroma 
informacij iz člena 3 Komisiji.

Vendar se pododstavek 1 ne uporablja za 
podjetja, za katera se zadevna država 
članica odloči, da bo uporabila druga 
sredstva pošiljanja podatkov oziroma 
informacij iz člena 3 Komisiji, če so 
poslani podatki ali informacije primerljivi 
in enakovredni.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je smiselno preprečiti podvajanje mehanizmov poročanja pri podjetjih, ki uporabljajo 
alternativne načine posredovanja podatkov Komisiji, je treba zagotoviti, da so informacije in 
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podatki, posredovani na druge načine, v celoti združljivi in primerljivi s podatki in 
informacijami, posredovanimi z obvestilom. To je pomemben sestavni del, da bi se izvajanje 
stare uredbe z novo izboljšalo.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zmogljivosti, ki se načrtujejo ali že 
gradijo;

(a) obseg zmogljivosti, ki se načrtujejo ali 
že gradijo;

Or. en

Obrazložitev
V odstavku 3 istega člena uvedba navaja "obseg instaliranih zmogljivosti". Treba je pojasniti, 
da se beseda zmogljivosti v prvem odstavku nanaša na iste informacije.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) verjetni datum opustitve obratovanja; (b) verjetni datum opustitve obratovanja, 
vključno z vmesnimi datumi za postopno 
opuščanje obratovanja infrastrukture, 
kjer je to primerno;

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je imeti več informacij o dejanski stopnji razvoja nove energetske infrastrukture.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice, njihovi pooblaščeni 
subjekti ali posebno telo iz člena 3(2) doda 
k svojemu obvestilu vse svoje morebitne 

Če imajo države članice informacije o 
zamudah in/ali ovirah pri izvedbi 
investicijskih projektov, njihovi 
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pripombe, na primer pripombe o zamudah 
ali ovirah pri izvajanju investicijskih 
projektov.

pooblaščeni subjekti ali posebno telo iz 
člena 3(2) te informacije vključijo v 
obvestilo, posredovano v skladu s členom 
3.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da so države članice svojemu obvestilu dolžne dodati pripombe, če imajo 
na voljo informacije o zamudah in/ali ovirah pri izvedbi investicijskih projektov.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice, njihovi pooblaščeni 
subjekti ali, kadar je to primerno, telesa, ki 
imajo nalogo pripraviti investicijske načrte 
energetskega sektorja EU, zagotovijo 
kakovost, relevantnost, natančnost, jasnost, 
pravočasnost in usklajenost podatkov in 
informacij, ki jih sporočijo Komisiji.

1. Države članice, njihovi pooblaščeni 
subjekti ali, kadar je to primerno, telesa, ki 
imajo nalogo pripraviti investicijske načrte 
energetskega sektorja EU, zagotovijo 
kakovost, relevantnost, natančnost, jasnost, 
pravočasnost in usklajenost podatkov in 
informacij, ki jih sporočijo Komisiji. Če 
informacije niso dovolj jasne in izčrpne, 
lahko Komisija od teh teles zahteva 
dodatne informacije.

Or. en

Obrazložitev

V preteklosti se dosedanja uredba ni pravilno izvajala, tako da Komisija ni vedno imela 
doslednih in primerljivih podatkov. Treba je pojasniti, da morajo biti informacije, 
posredovane Komisije, jasne in izčrpne, sicer Komisija lahko zahteva pojasnila.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko objavi podatke in 
informacije, ki so ji bili poslani v skladu s 
to uredbo, zlasti v analizah, omenjenih v 

2. Komisija lahko objavi podatke in 
informacije, ki so ji bili poslani v skladu s 
to uredbo, zlasti v analizah, omenjenih v 
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členu 10(3), pod pogojem, da so podatki in 
informacije objavljeni v zbirni obliki in da 
se ne razkrijejo nobene podrobnosti glede 
posameznih podjetij.

členu 10(3), pod pogojem, da so podatki in 
informacije objavljeni v zbirni obliki in da 
se ne razkrijejo nobene podrobnosti glede 
posameznih podjetij ali o teh ni mogoče 
sklepati.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah se z določeno poslovno dejavnostjo ukvarja le zelo omejeno 
število podjetij, tako da bi že z uporabo podatkov v zbirni obliki lahko razkrili zaupne 
informacije. Tako je treba pojasniti, naj Komisija ravna s podatki tako, da ni mogoče sklepati 
o podrobnostih posameznega podjetja.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice ali njihovi pooblaščeni 
subjekti ohranijo zaupnost komercialno 
občutljivih podatkov ali informacij.

Države članice ali njihovi pooblaščeni 
subjekti in Komisija so vsi odgovorni za 
ohranjanje zaupnosti komercialno 
občutljivih podatkov ali informacij, ki jih 
imajo.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, kdo je odgovoren za ohranjanje zaupnosti podatkov.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme ukrepe, potrebne za 
izvajanje te uredbe, zlasti tiste, ki so 
povezani z metodologijami izračunavanja, 
ki naj se uporabijo, tehničnimi 
opredelitvami, obliko, vsebino in drugimi 
podrobnostmi sporočanja podatkov in 

Komisija sprejme ukrepe, potrebne za 
izvajanje te uredbe. Med te ukrepe sodijo 
zlasti metodologije izračunavanja, ki naj se 
uporabijo, tehnične opredelitve, oblika, 
vsebina in druge podrobnosti sporočanja 
podatkov in informacij, navedenih v členu 
3, skupaj z uporabo izjem iz člena 3(2), ter 
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informacij, navedenih v členu 3. zlasti določbe o časovnih rokih in vsebini 
obvestil ter o subjektih z dolžnostjo 
poročanja.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, kako se uveljavljajo izjeme pri dvojnem poročanju, da bi preprečili 
upravno breme.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija tudi zagotovi, da ta sredstva 
informacijske tehnologije, potrebna za 
namene iz prvega odstavka, zagotavljajo 
zaupnost podatkov ali informacij, 
posredovanih Komisiji v skladu s to 
uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Podatki in informacije, ki jih zahteva Komisija, so zelo občutljivi za nosilce gospodarske 
dejavnosti, zato bi morala Komisija zagotoviti najvišjo raven zaupnosti pri ravnanju z njimi.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1, pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi poslanih podatkov in, kadar je 
primerno, katerih koli drugih podatkovnih 
virov, vključno s podatki, ki jih Komisija 
kupi, Komisija najmanj vsaki dve leti 
zagotovi medsektorsko analizo 
strukturnega razvoja in razvojnih možnosti 
energetskega sistema EU, zlasti z 

1. Na podlagi poslanih podatkov in, kadar 
je primerno, katerih koli drugih 
podatkovnih virov, vključno s podatki, ki 
jih Komisija kupi, Komisija najmanj vsaki 
dve leti zagotovi medsektorsko analizo 
strukturnega razvoja in razvojnih možnosti 
energetskega sistema EU, zlasti z 
namenom:
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namenom:
(a) določiti potencialna prihodnja neskladja 
med ponudbo in povpraševanjem na 
področju energije;

(a) določiti potencialna prihodnja neskladja 
med ponudbo in povpraševanjem na 
področju energije s posebnim poudarkom 
na morebitnih pomanjkljivostih in 
napakah na infrastrukturi za proizvodnjo 
in prenos v prihodnje;

(b) ugotavljati ovire za investiranje in 
spodbujati najboljše prakse za njihovo
odstranjevanje;

(b) ugotavljati ovire za investiranje na 
splošno in zlasti za razvoj obnovljivih 
virov energije ter pri tem spodbujati 
najboljše prakse za odstranjevanje teh ovir;

(c) povečati preglednost za udeležence na 
trgu.

(c) povečati preglednost za udeležence na 
trgu in morebitne nove akterje;.
(ca) opredeliti investicijske potrebe za 
boljše delovanje notranjega energetskega 
trga (na primer povratni tokovi in 
povezovalni vodi).

Or. en

Obrazložitev

Zbrane podatke in informacije je treba uporabiti predvsem za odkrivanje pomanjkljivosti pri 
naložbah v infrastrukturo, ki bi lahko ovirale izvajanje zakonodaje o notranjem energetskem 
trgu ter direktive o obnovljivih virih. Instrument obveščanja je treba uporabiti kot orodje za 
zgodnje opozarjanje na pomanjkljivosti v infrastrukturi, ki bi lahko ogrozile uspešno izvajanje 
skupne energetske politike EU.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko razpravlja o analizah z 
zainteresiranimi stranmi. Opravljene 
analize pošlje Evropskemu parlamentu, 
Svetu in Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru ter jih objavi.

3. Komisija razpravlja o analizah z 
zainteresiranimi stranmi. Opravljene 
analize pošlje Evropskemu parlamentu, 
Svetu in Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru ter jih objavi.

Or. en
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Obrazložitev

Obveščanje bi moralo imeti politični namen, in sicer pripraviti analizo, ki bi bila podlaga za 
stalno razpravo na evropski ravni o potrebah v energetski infrastrukturi. Tako je Komisija o 
svojih analizah dolžna razpravljati z zainteresiranimi stranmi.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Priloga – točka 1 – točka – 1.1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 1.1. Črpanje
– Naprave za črpanje z zmogljivostjo vsaj 
20 000 sodov/dan

Or. en

Obrazložitev

Velike naložbe v črpanje nafte so pomemben del pri spremljanju dogajanja in smernic na 
evropskem energetskem trgu, zlasti pri čedalje manjših virih EU, zato jih je treba obravnavati 
v uredbi.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Priloga – točka 2 – točka – 2.1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 2.1. Črpanje
– Naprave za črpanje z zmogljivostjo vsaj 
0,1 mio m3 dnevno

Or. en

Obrazložitev

Velike naložbe v črpanje plina so pomemben del pri spremljanju dogajanja in smernic na 
evropskem energetskem trgu, zlasti pri čedalje manjših virih EU, zato jih je treba obravnavati 
v uredbi.
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Priloga – točka 2 – točka 2.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.2. Terminali za utekočinjeni zemeljski 
plin

2.2. Utekočinjen zemeljski plin

terminali za uvoz utekočinjenega 
zemeljskega plina.

– terminali za uvoz in izvoz utekočinjenega 
zemeljskega plina;
– zmogljivosti za ponovno uplinjanje, 
skladiščenje in utekočinjanje.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi doslednosti morata biti v uredbo vključena uvoz in izvoz.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Priloga – točka 3 – točka 3.1 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

vetrne elektrarne (z zmogljivostjo 20 MW 
ali več za vetrne elektrarne na morju ali z 
zmogljivostjo 10 MW ali več za vetrne 
elektrarne na kopnem);

vetrne elektrarne (z zmogljivostjo 20 MW 
ali več za vetrne elektrarne na morju ali z 
zmogljivostjo 5 MW ali več za vetrne 
elektrarne na kopnem);

Or. en

Obrazložitev

Prag 10 MW, ki ga za vetrne elektrarne na kopnem navaja Komisija, bi bil previsok, da bi 
dobili ustrezno podobo o precejšnjem razvoju vetrne energije v Evropski uniji v zadnjih letih 
(36 % vseh novih zmogljivosti za proizvodnjo električne energije, zgrajenih v EU v letu 2008, 
je bilo na vetrno energijo, s čimer ta tehnologija presega vse ostale). Instrument, s katerim ne 
bi mogli spremljati tako pomembnega dela v sektorju proizvodnje energije, bi bil brez 
pomena, imel pa bi tudi negativen učinek na oblikovanje politike.
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OBRAZLOŽITEV

Obrazložitveni memorandum

Ozadje/predlog Komisije

To je predlog za uredbo Sveta (postopek posvetovanja), katere namen je zagotoviti, da bo 
Komisija natančno in redno obveščena o investicijskih projektih v energetsko infrastrukturo 
EU, s čimer bi lahko opravljala svoje naloge, predvsem prispevala k evropski energetski 
politiki. Ta uredba pravzaprav nadomešča podobno uredbo iz leta 1996 (ki je že 
preoblikovana uredba iz leta 1972). Razveljavljena uredba velja za zastarelo, saj ne odraža 
pomembnih sprememb na področju energetike po letu 1996 (širitev EU, vprašanja zanesljive 
oskrbe, obnovljiva energija, politika o podnebnih spremembah, nova vloga EU na področju 
energetike po lizbonski pogodbi).

Uredba določa, da države članice (ali subjekti, ki jih države za to pooblastijo) vsaki dve leti 
zberejo in sporočijo podatke in informacije o posameznih vrstah (določenih v prilogi uredbe) 
investicijskih projektov za izgradnjo, posodobitev ali opustitev obratovanja proizvodnih, 
transportnih in skladiščnih zmogljivosti (načrtovanih ali v teku). Mednje sodijo nafta, 
zemeljski plin, elektrika, biogoriva ter ogljikov dioksid iz teh virov. Uredba obvezuje 
energetska podjetja, da svoji državi članici sporočajo potrebne podatke. Ravno tako določa 
tudi vsebino obvestila (zmogljivosti, lokacijo, časovni razpored, tehnologije za zanesljivost 
oskrbe, sisteme za zajemanje ogljika ali mehanizme za naknadno opremljanje ter pripombe o 
zamudah ali ovirah pri izvedbi projektov).

Države članice so oproščene obveščanja o takih naložbah, če so to dolžne storiti v skladu z 
drugo specifično zakonodajo EU, s čimer se prepreči dvojno poročanje.

Informacije bodo zaupne, Komisija pa bo lahko objavila podatke v zbirni obliki1. Komisija bo 
tudi vsaki dve leti pripravila medsektorsko analizo strukturnega razvoja in perspektiv 
energetskega sistema EU ter druge potrebne specifične analize. Tako bi lahko opredelili 
morebiten razkorak med ponudbo in povpraševanjem v prihodnje, pa tudi ovire za naložbe.
Namen te uredbe je, da bosta predvideno povpraševanje in razpoložljiva (ali načrtovana) 
oskrba bolj pregledna.

S temi analizami bo Komisija lažje spodbujala dobro prakso in zagotavljala večjo preglednost 
za udeležence na trgu. O rezultatih teh analiz, ki bi bili objavljeni, bi potekala razprava z 
zainteresiranimi stranmi, tako da bi se lahko oblikovalo skupno stališče o teh vprašanjih.

Pregled te uredbe je previden pet let po začetku veljavnosti.

Mnenje poročevalke 
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Poročevalka meni, da gre za resnično pomemben del sestavljanke v energetski politiki EU.
Brez ustreznih informacij o energetski infrastrukturi ni mogoče uspešno spodbujati evropske 
energetske politike na ravni EU. Vendar je bistveno zagotoviti zaupnost informacij, vsi 
predlogi na njihovi podlagi pa morajo biti nevtralni in ne smejo pomeniti političnih posegov 
na trg. Poleg tega morajo biti dolžnosti poročanja zlahka izvedljive, s čimer bi preprečili 
nepotrebno upravno obremenitev za podjetja in upravo držav članic ali Komisijo.

Tako je namen poročevalke zagotoviti, da lahko uredba uspešno deluje v praksi (saj veliko 
držav članic ni izpolnjevalo dolžnosti poročanja po stari uredbi) ter da je čim bolj uporabna, 
kar bi zagotovilo najboljši možni pregled pričakovanega razvoja energetske infrastrukture.

Pomembno postopkovno vprašanje je tudi pravna podlaga te uredbe, ki bi moral biti novi člen 
194, uveden z lizbonsko pogodbo, ki povečuje pristojnosti EU na področju energetske 
politike. S tem bi Evropski parlament dobil pristojnost soodločanja o zakonodaji (redni 
zakonodajni postopek po lizbonski pogodbi).

Namen drugih pomembnih predlogov sprememb v osnutku poročila je:
- pojasniti vrsto načrtovanih investicijskih projektov, o katerih je treba obveščati, in na 

kateri stopnji pri izvajanju naložb je treba poročati, s čimer bi se izognili vprašanjem 
zaupnosti in posredovali natančno podobo predvidenega razvoja, saj bi poročali o 
projektih, ki bodo najverjetneje zaključeni;

- pojasniti opredelitve in vsebino obvestil;
- okrepiti določbe o zaupnosti podatkov, ki jih objavlja Evropska komisija;
- olajšati breme poročanja, tako da je Komisija v izvedbenem aktu dolžna pojasniti, kako se 

bo izvajala oprostitev dvojnega poročanja (kadar je poročanje o investicijskih projektih 
zahtevano že z drugimi direktivami), zlasti kaj, kdaj, komu in v kakšni obliki je treba 
poročati ter kdo mora to storiti;

- povečati uporabnost analiz, ki jih pripravi Komisija na podlagi prejetih informacij, da bi 
jih lahko uporabili kot orodje za zgodnje opozarjanje na infrastrukturne pomanjkljivosti, 
ki bi lahko ogrozile uspešno izvajanje skupne energetske politike EU;

- vključiti zmogljivosti za črpanje/pridobivanje nafte in zemeljskega plina, čeprav jih je 
seveda malo in se v Evropski uniji zmanjšujejo;

- vključiti dolžnosti poročanja o zmogljivostih za utekočinjen zemeljski plin, kar bo po 
mnenju poročevalke v prihodnje zelo pomembno za zagotavljanje raznovrstnosti oskrbe 
EU s plinom;

- znižati prag za poročanje o zmogljivostih za vetrno energijo na kopnem, saj lahko 
delokalizirana proizvodnja energije v manjših obratih postane pomemben del proizvodnje 
energije v Evropski uniji.

                                                                                                                                                  
1 Prek observatorija za energetski trg http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm


