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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta 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.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropsko 
energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe št. 1364/2006/ES
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0658),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 172 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s 
katerima je Komisija predložila predlog Parlamentu (C7-0371/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju obrazloženega mnenja Spodnjega doma parlamenta Združenega kraljestva 
v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem 
izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju mnenja Sodišča Evropske unije z dne 1. februarja 20121,

– ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke z dne 1. februarja 20122,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 1. februarja 20123,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, 
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za promet in turizem ter Odbora za 
regionalni razvoj (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

                                               
1 UL C 0000, 0.0.2012, str. 0.
2 UL C 0000, 0.0.2012, str. 0.
3 UL C 0000, 0.0.2012, str. 0.
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Z okoljskega, družbenega in 
gospodarskega vidika je najboljša tista 
infrastruktura, katere izgradnji se je 
mogoče izogniti; posledično je energetska 
učinkovitost ključnega pomena in zato je 
treba v celoti upoštevati verjetne učinke 
predlagane direktive o energetski 
učinkovitosti pri zmanjševanju potrebe po 
prihodnji infrastrukturi. 

Or. en

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Zaradi vse večje tehnološke 
kompleksnosti nove mešanice energetskih 
virov, ki je posledica znatnega dodatnega 
prispevka s strani obnovljivih virov v 
kratkem časovnem obdobju, se je povečala 
nevarnost neusklajenosti, in celo izpadov 
električne energije, v večstransko odvisnih 
omrežjih. Tesno usklajevanje 
elektroenergetskih in plinskih sistemov na 
regionalni ravni in na ravni EU za 
zbiranje informacij o čezmejnih 
izmenjavah v realnem času bi lahko 
postalo pomembno orodje za nacionalne 
regulatorje, upravljavce prenosnih 
sistemov, Agencijo in Komisijo, saj bi 
zagotovilo potrebne informacije za 
načrtovanje in učinkovito delovanje 
infrastrukturnih omrežij. Evropski 
omrežji operaterjev prenosnega sistema za 
električno energijo (ENTSO-E) oziroma 
plin (ENTSO-G) bi morali Komisiji 
predložiti predloge za zasnovo in izvajanje
ustreznega operativnega usklajevanja 
evropske energetske infrastrukture v 
realnem času. 
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Or. en

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Seznam projektov skupnega interesa 
na ravni Unije mora biti omejen na 
projekte, ki k izvajanju prednostnih 
koridorjev in območij strateške energetske 
infrastrukture prispevajo največ. Odločitev 
glede seznama bi morala sprejeti Komisija, 
države članice pa bi na podlagi 
povezanosti določenega projekta z 
ozemljem zadevne države članice same 
odobrile projekte skupnega interesa. V 
analizi, izvedeni v okviru priložene ocene 
učinka, je takih projektov na področju 
električne energije po ocenah približno 
100, na področju plina pa približno 50.

(17) Seznam projektov skupnega interesa 
na ravni Unije mora biti omejen na 
projekte, ki k izvajanju prednostnih 
koridorjev in območij strateške energetske 
infrastrukture prispevajo največ. Odločitev 
glede seznama bi morala sprejeti Komisija,
med procesom izbora projektov pa bi 
morala spoštovati načeli preglednosti in 
nepristranskosti. Pravica držav članic, da
na podlagi povezanosti določenega 
projekta z ozemljem zadevne države 
članice same odobrijo projekte skupnega 
interesa, se v skladu s Pogodbo ohrani. 
Države članice bi morale morebitno 
zavrnitev projektov skupnega interesa na 
svojem ozemlju ustrezno utemeljiti in 
podpreti z vsebinsko obrazložitvijo.  V 
analizi, izvedeni v okviru priložene ocene 
učinka, je projektov skupnega interesa na 
področju električne energije po ocenah 
približno 100, na področju plina pa 
približno 50.

Or. en

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Po oceni učinkovitosti sedanjih 
določb o izdajanju dovoljenj bi bilo treba 
države članice spodbuditi k temu, da teh 
določb ne uporabljajo samo za projekte 
skupnega interesa, ampak tudi za vse 
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projekte, za katere se smatra, da so 
potrebni z vidika tehnične izvedljivosti.

Or. en

Obrazložitev

Obstajajo nacionalni projekti, ki lahko vplivajo na projekte skupnega interesa in so 
pomembni za razvoj le-teh (krepitev nacionalnih omrežij), vendar v sam projekt skupnega 
interesa niso nujno vključeni in se lahko soočajo s precejšnjimi zamudami. 

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Ustrezno in usklajeno izvajanje 
spremenjene Direktive Sveta 85/337/ES ter 
Aarhuške konvencije in Konvencije iz 
Espooja bi moralo zagotoviti usklajenost 
glavnih načel presoje vplivov na okolje, 
tudi na čezmejni ravni. Države članice 
morajo uskladiti svoje ocene za projekte 
skupnega interesa in po potrebi ocene 
izvesti skupaj.

(23) Ustrezno in usklajeno izvajanje 
spremenjene Direktive Sveta 85/337/ES ter 
Aarhuške konvencije in Konvencije iz 
Espooja bi moralo zagotoviti usklajenost 
glavnih načel presoje vplivov na okolje, 
tudi na čezmejni ravni. Države članice 
morajo uskladiti svoje ocene za projekte 
skupnega interesa in po potrebi ocene 
izvesti skupaj. Države članice je treba 
spodbujati k izmenjavi najboljših praks in 
krepitvi upravne zmogljivosti za postopke 
izdajanja dovoljenj, Komisija pa bi morala 
imeti vlogo pri spodbujanju takšnih 
prizadevanj. 

Or. en

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Glede na nujnost razvoja energetskih 
infrastruktur je treba poleg poenostavitve 
postopkov izdajanja dovoljenj določiti tudi 
jasen rok za sprejem sklepa ustreznega 
pristojnega organa v zvezi z gradnjo 

Glede na nujnost razvoja energetskih 
infrastruktur je treba poleg poenostavitve 
postopkov izdajanja dovoljenj določiti tudi 
jasen rok za sprejem sklepa ustreznega 
pristojnega organa v zvezi z gradnjo 
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projekta. Ta časovna omejitev mora 
spodbujati učinkovitejšo opredelitev in 
obravnavo postopkov in ne sme v nobenem 
primeru nižati visokih standardov 
varovanja okolja ter udeležbe javnosti.

projekta in sprejeti ukrepe za spodbujanje 
nacionalnih organov, naj sprejmejo nove 
in učinkovitejše metode dela. Ta časovna 
omejitev mora spodbujati učinkovitejšo 
opredelitev in obravnavo postopkov in ne 
sme v nobenem primeru nižati visokih 
standardov varovanja okolja ter udeležbe 
javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Obstoječa zakonodaja notranjega 
energetskega trga določa, da se ustrezne 
spodbude za naložbe zagotovijo s tarifami 
za dostop do plinskih in električnih 
omrežij. Nacionalni regulativni organi 
morajo pri uporabi zakonodaje notranjega 
energetskega trga zagotoviti, da so
spodbude za projekte skupnega interesa, 
vključno z dolgoročnimi spodbudami, 
sorazmerne z ravnijo posebnega tveganja 
projekta. To velja zlasti za inovativne 
tehnologije prenosa pri električni energiji, 
ki bi omogočale obsežno vključevanje 
virov obnovljive energije, razpršenih virov 
energije ali odziva na povpraševanje v 
medsebojno povezanih omrežjih, ter za 
infrastrukturo prenosa plina z višjo 
zmogljivostjo in večjo prilagodljivostjo na 
trg, kar bi omogočilo kratkoročno 
trgovanje ali zagotovilo rezervne zaloge v 
primeru motenj v oskrbi.

(28) Obstoječa zakonodaja notranjega 
energetskega trga določa, da se ustrezne 
spodbude za naložbe zagotovijo s tarifami 
za dostop do plinskih in električnih 
omrežij. Nacionalni regulativni organi 
morajo pri uporabi zakonodaje notranjega 
energetskega trga zagotoviti stabilen in 
predvidljiv regulativni okvir s spodbudami
za projekte skupnega interesa, vključno z 
dolgoročnimi spodbudami, sorazmernimi z 
ravnijo posebnega tveganja projekta. To 
velja zlasti za inovativne tehnologije 
prenosa pri električni energiji, ki bi 
omogočale obsežno vključevanje virov 
obnovljive energije, razpršenih virov 
energije ali odziva na povpraševanje v 
medsebojno povezanih omrežjih, ter za 
infrastrukturo za prenos plina, ki bi 
omogočala večjo zmogljivost in boljše 
prilagajanje trgu, kar bi omogočilo 
kratkoročno trgovanje ali zagotovilo 
rezervne zaloge v primeru motenj v oskrbi.

Or. en

Obrazložitev

Stabilen in predvidljiv regulativni okvir v Evropi predstavnikom projektov in vlagateljem 
omogoča, da pridobijo sredstva na kapitalskih trgih in da te naložbe izvedejo brez 
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regulativnega tveganja.

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „energetska infrastruktura“ je vsa fizična 
oprema za prenos in distribucijo elektrike 

1. „energetska infrastruktura“ je vsa fizična 
oprema za prenos in distribucijo elektrike 
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ali plina, prevoz nafte ali ogljikovega 
dioksida ali shranjevanje elektrike ali
plina, ki se nahaja v Uniji ali povezuje 
Unijo z eno ali več tretjimi državami;

ali plina, vključno z napravami za 
sprejem, ponovno uplinjanje ali raztezanje 
utekočinjenega zemeljskega plina, prevoz 
nafte ali ogljikovega dioksida ali 
shranjevanje elektrike, plina ali 
ogljikovega dioksida, ki se nahaja v Uniji 
ali povezuje Unijo z eno ali več tretjimi 
državami;

Or. en

Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) upravljavec prenosnega ali 
distribucijskega omrežja ali drug 
upravljavec ali vlagatelj, ki razvija projekt 
skupnega interesa;

(a) upravljavec prenosnega ali 
distribucijskega omrežja ali drug 
upravljavec ali vlagatelj, ki razvija projekt 
skupnega interesa, kot ga opredeljuje ta 
uredba;

Or. en

Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. „Agencija“ pomeni Agencijo za 
sodelovanje energetskih regulatorjev, 
ustanovljeno z Uredbo (ES) št. 713/2009;

Or. en

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 5 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. „regionalna skupina“ je skupina, 
ustanovljena za posamezne prednostne 
koridorje, kot so opredeljeni v Prilogi I, ki 
lahko vključuje predstavnike držav članic, 
nacionalnih regulativnih organov, 
upravljavcev prenosnih sistemov, 
predstavnikov potencialno upravičenih 
projektov, organizacij, ki zastopajo 
proizvajalce in upravljavce 
distribucijskega sistema, pa tudi Komisije, 
Agencije in obeh Evropskih omrežij 
operaterjev prenosnega sistema, in katere 
naloga je sodelovanje v postopku izbire 
projektov skupnega interesa ter pri 
spremljanju njihovega izvajanja; 

Or. en

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5c. „soglasje“ pomeni izid skupinskega 
postopka odločanja, ki temelji na soglasni 
ali nesoglasni odobritvi s strani 
udeležencev postopka; 

Or. en

Predlog spremembe 14
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 

črtano
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sprejme najpozneje do 31. julija 2013.

Or. en

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Predstavniki projektov v treh mesecih 
od začetka veljavnosti te uredbe ustrezni 
skupini predložijo vlogo za uvrstitev 
svojega projekta med projekte skupnega 
interesa v skladu z odstavkom (2)(1) 
Priloge III.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi jasnosti in preglednosti postopkov se vsi roki štejejo od začetka veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe 16
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 pripravi predlog 
regionalnega seznama projektov skupnega 
interesa, pri čemer upošteva:

– postopek iz oddelka 2 Priloge III;
– prispevek vsakega projekta k izvajanju 
ciljev prednostnih koridorjev in območij 
energetske infrastrukture iz Priloge I;  
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– njihovo izpolnjevanje meril iz člena 4(1) 
in (2); 
– oceno prispevka projekta k vsakemu od 
posebnih meril, določenih v členu 4(2)(a) 
do (e), kot se uporabljajo za posamezne 
kategorije projektov in v skladu s členom 
4(3);  in
– prispevek k ciljem teritorialne kohezije.

Or. en

Obrazložitev

Lizbonska pogodba prek PEU in PDEU določa teritorialno kohezijo in spodbujanje 
solidarnosti med državami članicami na področju energije kot splošna cilja Unije, kateri na 
tem področju podeljuje deljeno pristojnost z državami članicami (čl. 174 PDEU; čl. 194(1) 
PDEU). Pojasniti je treba, da mora biti vsak projekt predmet ocene z več merili, ki ustrezneje 
odseva koristi posameznih projektov in njihov prispevek k ciljem evropske energetske in 
podnebne politike kot analiza z enim samim merilom.

Predlog spremembe 17
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri projektih električne energije in plina, ki 
spadajo v kategorije iz točk 1 in 2 
Priloge II, vsaka skupina vsaj šest mesecev
pred datumom sprejetja seznama Unije iz 
odstavka 1 Agenciji za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (v nadaljnjem 
besedilu: agencija) predloži predlog 
seznama projektov skupnega interesa.

Pri projektih električne energije in plina, ki 
spadajo v kategorije iz točk 1 in 2 
Priloge II, vsaka skupina najkasneje tri
mesece po roku, določenem v členu 2a, 
Agenciji za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (v nadaljnjem besedilu: 
agencija) predloži predlog seznama 
projektov skupnega interesa.

Or. en

Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri projektih prevoza nafte in ogljikovega Pri projektih prevoza nafte in ogljikovega 
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dioksida, ki spadajo v kategorije iz točk 3 
in 4 Priloge II, vsaka skupina vsaj šest
mesecev pred datumom sprejetja seznama 
za Unijo iz odstavka 1 predloži predlog 
seznama projektov skupnega interesa 
Komisiji.

dioksida, ki spadajo v kategorije iz točk 3 
in 4 Priloge II, vsaka skupina najkasneje
tri mesece po roku, določenem v členu 2a,
predloži predlog seznama projektov 
skupnega interesa Komisiji.

Or. en

Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Ko regionalna skupina pripravi svoj 
predlog seznama projektov skupnega 
interesa, vsak predlagani projekt odobrijo 
vse države članice, na katerih ozemlju se 
projekt izvaja. 
Država članica ob morebitni zavrnitvi 
izbire projekta skupnega interesa 
regionalne skupine predloži:
(a) utemeljeno obrazložitev odločitve;
(b) podroben in sorazmeren načrt 
alternativnih ukrepov, ki so potrebni za 
dosego ciljev zavrnjenega projekta, pri 
čemer mora ta načrt zagotavljati enako 
raven gospodarske učinkovitosti ter 
ostalim državam članicam prinašati enake 
koristi, ne da bi povečal njihove stroške;
Če odločitvi držav(e) članic(e), na katere(-
rih) ozemlju se izvaja projekt, nasprotuje 
vsaj ena od ostalih držav članic, se zadeva 
predloži Agenciji, da se pridobi njeno 
mnenje o pomenu predlaganega projekta 
za vzpostavitev notranjega energetskega 
trga Unije, dosego ciljev energetske in 
podnebne politike in zagotovitev zanesljive 
oskrbe. Dokler Agencija ne poda svojega 
mnenja, je predlog seznama projektov 
zadevne skupine na čakanju.
Če Agencija meni, da je projekt vreden 
uvrstitve med projekte skupnega interesa, 
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zadevne države članice, Agencija in 
Komisija pregledajo utemeljeno 
obrazložitev držav članic, da ugotovijo, ali 
je mogoče najti rešitev, ki bi omogočila 
vključitev projekta na seznam projektov 
skupnega interesa Unije. 

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo pri odločitvi o zavrnitvi projekta upoštevati evropski interes. Kadar se 
izbirni postopek nanaša na konkurenčne projekte, je treba s pomočjo Komisije in Agencije 
zagotoviti nevtralne in enake konkurenčne pogoje. 

Predlog spremembe 20
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 treh mesecih od 
prejema predlogov seznamov projektov 
skupnega interesa iz prvega pododstavka 
odstavka 4 Komisiji predloži obrazloženo 
priporočilo, v katerem predlaga:

– za vsak regionalni seznam razvrstitev 
projektov, zbranih po sklopih za omejeno 
število kategorij, glede na njihov 
prednostni status;
– enoten seznam projektov skupnega 
interesa za Unijo, zbranih glede na 
ustrezne sklope.
Pri analizi Agencija upošteva merila iz 
člena 4, rezultate analize, ki jo izvedeta 
Evropski omrežji operaterjev prenosnega 
sistema za električno energijo in plin glede 
na točko 2.6 priloge III, in njihovo 
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dosledno uporabo v skupinah.  Agencija 
upošteva tudi skladnost projektov z 
usklajeno širitvijo omrežja, kar zadeva 
gospodarsko učinkovitost in čezmejno 
operativno povezovanje, ter poseben 
potencial posameznih regij za največji 
možen prispevek k uresničitvi ciljev 
energetske in podnebne politike EU. 

Or. en

Obrazložitev

Predložitev predlogov projektov za projekte skupnega interesa s strani upravljavcev poteka 
po pristopu od spodaj navzgor. Analiza, ki jo izvajajo skupine, temelji na desetletnih 
razvojnih načrtih omrežja, ki pa so še vedno le skupek nacionalnih načrtov operaterjev 
prenosnega sistema. Ta postopek ni dovolj razvit za oceno učinkovitosti posameznega 
projekta pri prispevanju k ciljem energetske politike EU.  Zato bi bilo treba izbiro projektov 
skupnega interesa dopolniti s pristopom EU od zgoraj navzdol prek neodvisnega organa, kot 
je agencija ACER, ki zagotavlja usklajenost in povezanost širitve omrežja, skrbi za 
gospodarsko učinkovite naložbe in varuje interese potrošnikov.  Razvrščanje se izvaja v 
združeni obliki na osnovi analize stroškov in koristi ter analize z več merili, ki služita kot 
orodji za odločanje.

Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Komisija najpozneje dva meseca po 
prejemu priporočila za seznam projektov 
skupnega interesa s strani Agencije 
pripravi seznam vseh projektov skupnega 
interesa Unije, združenih po sklopih, pri 
čemer zagotovi, da je ustrezna pozornost 
namenjena obrobnim in manjšim 
državam članicam ter cilju prekinitve 
energetske osamitve v EU do leta 2015.  
Seznam se po potrebi pregleda in 
posodobi vsaki dve leti v skladu z 
desetletnimi razvojnimi načrti omrežja 
Unije in po postopku iz odstavkov 3 do 6a 
tega člena. 

Or. en
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Obrazložitev

Namenitev pozornosti obrobnim državam članicam in prekinitvi „energetskih otokov“ je v 
skladu s sklepi Sveta z dne 4. februarja 2011.

Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6b. Komisija predloži podrobno 
utemeljitev rezultatov seznama vseh 
projektov skupnega interesa Unije 
regionalnim skupinam in jo objavi.

Or. en

Obrazložitev

Za spoštovanje načel preglednosti.

Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Projekti skupnega interesa izpolnjujejo 
naslednja splošna merila:

1. Projekti skupnega interesa izpolnjujejo 
naslednja splošna merila upravičenosti:

Or. en

Predlog spremembe 24
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) projekt je skladen z energetskimi in 
podnebnimi cilji EU;

Or. en
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Predlog spremembe 25
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) projekt je potreben za izvajanje
prednostnih koridorjev energetske 
infrastrukture in področij iz Priloge I;

(a) projekt pomembno prispeva k izvajanju 
ciljev prednostnih koridorjev energetske 
infrastrukture in območij iz Priloge I, kot je 
ocenjeno v odstavkih 2 in 3 tega člena;

Or. en

Predlog spremembe 26
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 kopensko ali morsko mejo ene ali 
več držav članic 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;

Or. en

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 ti prispevajo k čezmejnemu prenosu, skladno z merili iz Priloge IV.

Predlog spremembe 27
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a – uvodni del
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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 
vsaj enemu od naslednjih posebnih meril:

(a) v primeru projektov za prenos 
električne energije in skladiščenje, ki 
spadajo v kategorije iz točk 1(a) do (d) 
Priloge II, upravičeni projekti pomembno 
prispevajo k vsaj enemu od naslednjih 
posebnih meril:

Or. en

Predlog spremembe 28
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, konkurenčnost in 
prožnost sistema, s posebnim poudarkom 
na vse večjem čezmejnem medsebojnem 
povezovanju in preprečevanju ozkih grl 
pri prenosu;

Or. en

Predlog spremembe 29
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;

– trajnost, med drugim prek vključevanja 
obnovljivih virov energije v omrežje in 
prenosa te energije v velike centre porabe 
in skladišča;

Or. en

Predlog spremembe 30
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka b – uvodni del
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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, 
upravičeni projekti pomembno prispevajo
k vsaj enemu od naslednjih posebnih meril:

Or. en

Predlog spremembe 31
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka b – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

– zanesljivost oskrbe, med drugim prek 
diverzifikacije virov dobave, partnerjev na 
področju dobave in poti ter povratnega 
toka;

Or. en

Predlog spremembe 32
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka e – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– večja prilagodljivost in varnost pri 
prenosu ogljikovega dioksida;

– večja prilagodljivost in varnost pri 
prenosu ali shranjevanju ogljikovega 
dioksida;

Or. en

Predlog spremembe 33
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

k izvajanju iste prednostne naloge, se 
upoštevajo tudi:

– nujnost vsakega predlaganega projekta za 
zagotavljanje ciljev energetske politike na 
področju povezovanja in konkurenčnosti 
trgov, trajnost ter zanesljiva oskrba;
– število držav članic, na katere vpliva 
posamezni projekt, pod pogojem, da 
nobena država ni diskriminirana zaradi 
njene geografske lege;
– skladnost projekta z drugimi 
predlaganimi projekti;

– sodelovanje upravljavcev tudi iz drugih 
držav članic, ne le tistih, na ozemlju 
katerih projekt poteka; 
– v primeru projektov, ki spadajo v 
kategorijo iz člena 1(e) Priloge II, število 
uporabnikov, ki jih projekt zadeva, letna 
poraba energije in delež proizvodnje 
energije iz nerazporejenih virov na 
območju teh uporabnikov.

Or. en

Obrazložitev

Predlog mora spodbujati k temu, da v projektih ne sodelujejo le upravljavci iz dveh sosednjih 
držav, da se tako spodbudi sodelovanje, krepitev zaupanja med akterji in povezovanje trga, 
pri čemer prihaja do prenosa znanja in izkušenj v druge regije. To lahko služi kot spodbuda 
za pionirje na tem področju in pomaga preprečevati moralno tveganje zagotavljanja spodbud 
izključno tistim, ki za dosego evropskih ciljev večjega medsebojnega povezovanja in 
obnovljivih virov energije potrebujejo več časa. Osrednji geografski položaj je element, ki 
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projektom v regijah s takšnim položajem lahko umetno da prednost pred projekti, ki se 
izvajajo v obrobnih regijah; ta element je treba uravnotežiti.

Predlog spremembe 34
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Predstavniki projekta izvajajo projekte
skupnega interesa v skladu z izvedbenim
načrtom, ki vključuje časovni razpored za 
študije izvedljivosti in načrtovalne študije, 
uradno odobritev, izgradnjo in začetek 
izvajanja ter izdajanje dovoljenj iz 
člena 11(3). Upravljavci prenosnih in 
distribucijskih sistemov ter drugi 
upravljavci upravljajo projekte skupnega 
interesa na svojih območjih.

1. Predstavniki projekta pripravijo 
izvedbeni načrt za izvajanje projektov
skupnega interesa, ki ga mora odobriti 
Agencija.  Ta načrt vključuje časovni 
razpored za študije izvedljivosti in 
načrtovalne študije, uradno odobritev, 
izgradnjo in začetek izvajanja ter izdajanje 
dovoljenj iz člena 11(3). Upravljavci 
prenosnih in distribucijskih sistemov ter 
drugi upravljavci upravljajo projekte 
skupnega interesa na svojih območjih, in 
sicer neodvisno ali v povezavi z 
upravljavci iz drugih držav članic.
Agencija tudi svetuje skupinam glede 
izvedljivosti regulativnih vidikov, zlasti 
glede časovnega razporeda za uradno 
odobritev.

Or. en

Obrazložitev

V izogib zamudam je bistveno, da se predstavniki projektov držijo izvedbenih načrtov. 
Predlog mora spodbujati k temu, da v projektih ne sodelujejo le upravljavci iz dveh sosednjih 
držav, da se tako spodbudi sodelovanje, krepitev zaupanja med akterji in povezovanje trga, 
pri čemer prihaja do prenosa znanja in izkušenj v druge regije. To lahko služi kot spodbuda 
za pionirje na tem področju in pomaga preprečevati moralno tveganje zagotavljanja spodbud 
izključno tistim, ki za dosego evropskih ciljev večjega medsebojnega povezovanja in 
obnovljivih virov energije potrebujejo več časa. Načrt mora oceniti agencija ACER.

Predlog spremembe 35
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

napredek, dosežen na področju izvajanja 
projektov skupnega interesa. V ta namen 
nacionalni regulativni organi in 
predstavniki projektov na vsakem 
sestanku regionalne skupine poročajo o 
doseženem napredku.  Skupine lahko 
zaprosijo za dodatne informacije v skladu z 
odstavki 3, 4 in 5, preverijo informacije na 
kraju samem ter se sestanejo z zadevnimi 
stranmi. Skupine lahko od Agencije ali 
ustreznega nacionalnega regulativnega 
organa zahtevajo tudi, da izdajo smernice, 
ter predlagateljem projektov naročijo, naj 
sprejmejo ukrepe, s katerimi se pospeši
izvajanje projektov skupnega interesa v 
skladu z izvedbenim načrtom.

Or. en

Predlog spremembe 36
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kakšne so morebitne zamude glede na 
načrt izvedbe in ali je prišlo do katerih 
koli drugih težav.

(b) kakšne so morebitne zamude glede na 
načrt izvedbe, kakšni so razlogi za takšne 
zamude in podrobnosti o morebitnih 
drugih težavah.

Or. en

Predlog spremembe 37
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Zadevni pristojni organi iz člena 9 vsako 
leto na sestanku, ki sledi prejemu letnih 
poročil iz odstavka 3, zadevni skupini 
poročajo o stanju in, kadar je ustrezno, o 
zamudah pri izvajanju projektov skupnega 
interesa na njihovih ozemljih.

5. Zadevni pristojni organi iz člena 9 vsako 
leto na sestanku, ki sledi prejemu letnih 
poročil iz odstavka 3, zadevni skupini 
poročajo o stanju in, kadar je ustrezno, o 
zamudah pri izvajanju projektov skupnega 
interesa na njihovih ozemljih ter o razlogih 
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za take zamude.

Or. en

Predlog spremembe 38
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če je zamuda pri začetku izvajanja 
projekta skupnega interesa daljša od dveh 
let glede na izvedbeni načrt in ni ustrezno 
utemeljena:

6. Če je zamuda pri začetku izvajanja 
projekta skupnega interesa daljša od dveh 
let glede na izvedbeni načrt, in sicer iz 
razlogov, ki niso obvezni razlogi, katerih 
predstavnik ne nadzoruje:

Or. en

Predlog spremembe 39
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) predstavnik projekta sprejme naložbe
enega ali več drugih upravljavcev ali 
vlagateljev, da se projekt izvede. 
Upravljavec sistema, na katerega ozemlju 
se nahaja naložba, predloži upravljavcu(-
em) ali vlagatelju(-em) vse informacije, ki 
so potrebne za izvedbo naložbe, nova 
sredstva poveže s prenosnim omrežjem in 
si na splošno v največji možni meri 
prizadeva omogočiti izvajanje naložbe ter 
varno, zanesljivo in učinkovito delovanje 
in vzdrževanje projekta skupnega interesa;

(a) ko zamuda znaša dve leti, predstavnik 
projekta v treh mesecih sprejme naložbe 
enega ali več drugih upravljavcev ali 
vlagateljev, kot so opredeljeni v členu 
2(5), da se projekt izvede. Zadevni 
upravljavec, na katerega ozemlju se nahaja 
naložba, predloži upravljavcu(-em) ali 
vlagatelju(-em) vse informacije, ki so 
potrebne za izvedbo naložbe, nova sredstva 
poveže z omrežjem in si na splošno v 
največji možni meri prizadeva omogočiti 
izvajanje naložbe ter varno, zanesljivo in 
učinkovito delovanje in vzdrževanje 
projekta skupnega interesa;

Or. en
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Predlog spremembe 40
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) lahko Komisija organizira razpis za 
zbiranje predlogov za vse predstavnike 
projektov, da se omogoči izvajanje 
projekta v dogovorjenem roku.

(b) če predstavnik projekta ne ravna v 
skladu s točko (a), Komisija v roku dveh 
mesecev organizira razpis za zbiranje 
predlogov za vse predstavnike projektov, 
kot so opredeljeni v členu 2(5), da se 
omogoči izvajanje projekta v 
dogovorjenem roku.

Or. en

Obrazložitev

Projekti skupnega interesa so prednostni, zato se že sedaj dopuščajo največ dveletne zamude;  
večje zamude, razen iz razlogov, ki niso pod nadzorom predstavnika, niso sprejemljive. 
Odgovornosti predstavnika projekta v zvezi s tem morajo biti jasne, kakor tudi roki za 
nadaljnje ukrepanje s strani Komisije. Objava razpisa za zbiranje predlogov je učinkovit 
ukrep za preprečevanje blokad in spodbujanje povezovanja trga.

Predlog spremembe 41
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 7 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Projekt skupnega interesa se lahko odstrani 
s seznama projektov skupnega interesa za 
Unijo v skladu s postopkom iz drugega 
stavka člena 3(1), če:

Projekt skupnega interesa se lahko, dokler 
se gradnja ni začela ali še niso bile 
sprejete finančne obveznosti do 
dobaviteljev opreme, odstrani s seznama 
projektov skupnega interesa za Unijo v 
skladu s postopkom iz drugega stavka 
člena 3(6a), če:

Or. en

Obrazložitev

Za preprečitev negotovosti pri vlagateljih se projekt, ki doseže določeno stopnjo razvitosti, ne 
sme več odstraniti s seznama projektov skupnega interesa.
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Predlog spremembe 42
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 7 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) projekt glede na analizo stroškov in 
koristi za celoten energetski sistem, ki jo v 
skladu s točko 6 Priloge III predložita oba 
ENTSO, ne obeta pozitivnih rezultatov;

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

Or. en

Predlog spremembe 43
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 7 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) projekt glede na analizo stroškov in 
koristi za celoten energetski sistem, ki jo v 
skladu s točko 6 Priloge III predložita oba 
ENTSO, ne obeta pozitivnih rezultatov;

Or. en

Predlog spremembe 44
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Za namene spremljanja 
interoperabilnosti infrastrukturnega 
omrežja predstavniki projektov upoštevajo 
v svojih predlogih vključitev svojih 
projektov v sistem operativnega 
usklajevanja iz člena 14a. 

Or. en
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Predlog spremembe 45
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7b. Ko projekt skupnega interesa postane 
funkcionalen, Agencija spremlja njegov 
dejanski prispevek k izpolnjevanju 
splošnih in posebnih meril, na podlagi 
katerih je bil projekt vključen na seznam 
projektov skupnega interesa.  Agencija 
ima v ta namen popoln dostop do 
informacij, navedenih v členu 14a, katere 
dopolni z informacijami, ki jih je že 
pridobila z izvajanjem Uredbe (EU) št. 
1227/2011. 

Or. en

Predlog spremembe 46
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 po 
posvetovanju z zadevnimi državami 
članicami imenuje evropskega 
koordinatorja za obdobje največ enega leta, 
ki se lahko dvakrat obnovi.

Or. en

Predlog spremembe 47
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) udeleževati se srečanj ustreznih 
regionalnih skupin in poročati o njih;
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Predlog spremembe 48
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Zadevne države članice sodelujejo z 
evropskim koordinatorjem pri izvajanju 
nalog iz odstavkov 2 in 4.

5. Zadevne države članice v polni meri
sodelujejo z evropskim koordinatorjem pri 
izvajanju nalog iz odstavkov 2 in 4.

Or. en

Predlog spremembe 49
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija v treh mesecih od začetka 
veljavnosti te uredbe izda smernice za 
pomoč državam članicam pri določanju 
ustreznih ukrepov in za zagotavljanje
usklajene uporabe postopkov okoljskega 
ocenjevanja, ki ga je treba v skladu z 
zakonodajo EU izvesti za projekte 
skupnega interesa. Komisija spremlja 
izvajanje teh smernic v tesnem 
sodelovanju z regionalnimi skupinami v 
skladu s členom 11a(3).

Or. en

Predlog spremembe 50
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 za vsak primer posebej
ustanovi delovno skupino, v kateri so 
zastopani vsi zadevni organi, da opredeli 
načrt postopka izdajanja dovoljenj ter 
spremlja njegovo izvajanje.  Pristojni 
organ lahko v skladu s členom 11(1)
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 upravičiti, razen v 
primeru razlogov, ki niso pod nadzorom 
zadevnega nacionalnega organa. 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.

Or. en

Predlog spremembe 51
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice si prizadevajo za
najučinkovitejšo možno obravnavo 
ugovorov zoper materialno ali 
postopkovno zakonitost celovite odločitve.

4. Države članice zagotovijo
najučinkovitejšo možno obravnavo 
ugovorov zoper materialno ali 
postopkovno zakonitost celovite odločitve.

Or. en

Predlog spremembe 52
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Predstavnik projekta ali, kadar tako 
določa nacionalna zakonodaja, pristojni 
organ izvede pred predložitvijo vloge 
pristojnemu organu vsaj eno posvetovanje 
z javnostjo, kot to določa člen 11(1)(a). V 
okviru posvetovanja z javnostjo se 
zainteresirane strani iz točke 2(a) 
Priloge VI obvesti o projektu v zgodnji 
fazi, pri čemer se določijo tudi 
najprimernejša lokacija ali trasa in zadevna 
vprašanja, ki jih je treba obravnavati v 
vlogi. Minimalne določbe za tako 
posvetovanje z javnostjo so določene v 
točki 4 Priloge VI. Predstavnik projekta 
pripravi poročilo, v katerem povzame 
dejavnosti v zvezi s sodelovanjem javnosti 
pred oddajo vloge, pri čemer to poročilo 
skupaj z vlogo predloži pristojnemu 
organu, ki te rezultate ustrezno upošteva 
pri sprejemanju celovite odločitve.

4. Predstavnik projekta ali, kadar tako 
določa nacionalna zakonodaja, pristojni 
organ izvede pred predložitvijo vloge 
pristojnemu organu vsaj eno posvetovanje 
z javnostjo, kot to določa člen 11(1)(a). V 
okviru posvetovanja z javnostjo se 
zainteresirane strani iz točke 2(a) 
Priloge VI obvestijo o projektu v zgodnji 
fazi, pri čemer se določijo tudi 
najprimernejša lokacija ali trasa in zadevna 
vprašanja, ki jih je treba obravnavati v 
vlogi. Minimalne določbe za tako 
posvetovanje z javnostjo so določene v 
točki 4 Priloge VI. Predstavnik projekta 
pripravi poročilo, v katerem povzame 
dejavnosti v zvezi s sodelovanjem javnosti 
pred oddajo vloge, pri čemer to poročilo 
skupaj z vlogo predloži pristojnemu 
organu, ki te rezultate ustrezno upošteva 
pri sprejemanju celovite odločitve.
Pristojni organ spremlja postopek 
posvetovanja z javnostjo. 

Or. en

Predlog spremembe 53
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka a – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Postopek izdajanja dovoljenj se začne, ko 
predstavniki projekta v pisni obliki 
obvestijo pristojne organe zadevnih držav 
članic o projektu in jim predložijo ustrezno 
podrobno predstavitev zasnove projekta. 
Pristojni organ najpozneje dva tedna po 
prejemu obvestila to obvestilo v pisni 
obliki sprejme ali zavrne, če meni, da 
projekt še ni dovolj razvit. V primeru 
zavrnitve pristojni organ utemelji svojo 
odločitev. Datum, ko pristojni organ 
podpiše, da je prejel obvestilo, se šteje za 

Postopek izdajanja dovoljenj se začne, ko 
predstavniki projekta v pisni obliki 
obvestijo pristojne organe zadevnih držav 
članic o projektu in jim predložijo ustrezno 
podrobno predstavitev zasnove projekta. 
Pristojni organ najpozneje dva tedna po 
prejemu obvestila to obvestilo v pisni 
obliki sprejme ali zavrne, če meni, da 
projekt še ni dovolj razvit. V primeru 
zavrnitve pristojni organ utemelji svojo 
odločitev in vlagatelju posreduje vse 
potrebne dodatne informacije, ki 
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datum začetka postopka izdajanja 
dovoljenj. Kadar projekt zadeva dve ali več 
držav članic, se za datum začetka postopka 
izdajanja dovoljenj šteje datum, ko zadnji 
zadevni pristojni organ podpiše, da je 
prejel obvestilo;

podrobno pojasnjujejo naravo, vir in 
lastnosti zahtevanih podatkov. Datum, ko 
pristojni organ podpiše, da je prejel 
obvestilo, se šteje za datum začetka 
postopka izdajanja dovoljenj. Kadar 
projekt zadeva dve ali več držav članic, se 
za datum začetka postopka izdajanja 
dovoljenj šteje datum, ko zadnji zadevni 
pristojni organ podpiše, da je prejel 
obvestilo; Države članice lahko določijo 
krajše roke, če menijo, da je to ustrezno.

Or. en

Predlog spremembe 54
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zakonski postopek izdajanja dovoljenj 
zajema obdobje od prejema vloge do 
sprejema celovite odločitve s strani 
pristojnega organa in traja največ eno leto. 
Države članice lahko določijo krajše roke, 
če menijo, da je to ustrezno.

(b) zakonski postopek izdajanja dovoljenj 
zajema obdobje od datuma prejema vloge 
do sprejema celovite odločitve s strani 
pristojnega organa in traja največ eno leto. 
Države članice lahko določijo krajše roke, 
če menijo, da je to ustrezno.

Or. en

Predlog spremembe 55
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če rok za prejetje celovite odločitve 
poteče, pristojni organ predstavi pristojni 
skupini ukrepe, ki so bili že sprejeti ali 
bodo sprejeti, da bi se čim hitreje končal 
postopek izdajanja dovoljenj. Skupina 
lahko pristojni organ zaprosi, da redno 
poroča o napredku na tem področju.

6. Če rok za sprejetje celovite odločitve 
poteče ali če velja člen 9(2b), pristojni 
organ skupaj z zadevnimi organi v enem 
mesecu po poteku roka predstavi pristojni 
skupini utemeljeno obrazložitev zamude in
ukrepe, ki so bili že sprejeti ali bodo 
sprejeti, da bi se čim hitreje končal 
postopek izdajanja dovoljenj Skupina 
lahko pristojni organ zaprosi, da redno 
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poroča o napredku na tem področju.

Or. en

Predlog spremembe 56
Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11a
Spremljanje prednostnega statusa 
projektov skupnega interesa in postopkov 
izdajanja dovoljenj
1. Pristojni organ in zadevni nacionalni 
organi na sestankih skupine poročajo o 
napredovanju postopkov izdajanja 
dovoljenj za projekte skupnega interesa.
2. Evropska komisija določi in organizira 
nagrado, ki jo prejme omejeno število 
pristojnih organov in njihovega osebja kot 
priznanje za zgledno vodenje in izvajanje 
postopkov izdajanja dovoljenj, kar zadeva 
sodelovanje zainteresiranih strani, 
uporabo inovativnih praks in splošno 
učinkovitost, ter o njej obvešča javnost. 
Do te nagrade so upravičeni tudi 
nacionalni in čezmejni mehanizmi, ki jih 
vzpostavijo države članice za izmenjavo 
najboljših praks in krepitev zmogljivosti 
na področju izdajanja dovoljenj za 
energetsko infrastrukturo.
3. Države članice v 10 mesecih po začetku 
veljavnosti te uredbe poročajo Komisiji in 
regionalnim skupinam o ukrepih, ki so jih 
sprejele v skladu s členom  8(3) in (4), 
členom 9(1), (2b), (3) in (4) ter členom 
10(1). Komisija spremlja doseženi 
napredek in države članice po potrebi v 
roku dveh mesecev obvesti o potrebnih 
popravnih ukrepih.
4. Če države članice v 3 mesecih po 
prejemu obvestila Komisije iz odstavka 3 
ne uvedejo predpisanih ukrepov ali če 
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pristojni organ in zadevni organi iz člena 
9 (1) in (2b) v 2 mesecih ne izpolnijo 
obveznosti poročanja, določenih v členu 
11(6) in členu 11a(1) in (3), bodo za 
države članice veljale kazni, ki jih izreče 
Komisija v skladu z odstavkom (5).
5. Komisija lahko v skladu z odstavkom 
(4) zadrži finančno pomoč Unije, kot je 
določena v členu 15, za projekte, ki se 
izvajajo na ozemlju zadevne države 
članice. 

Or. en

Obrazložitev

Zamude pri postopkih izdajanja dovoljenj so bile prepoznane kot glavna ovira za uvedbo 
čezmejne infrastrukture, saj ti postopki povprečno trajajo 12 let. Ker ima uveljavitev 3-
letnega roka lahko negativne učinke na postopke izdajanja dovoljenj, so za obravnavo tega 
glavnega vira zamud in blokad potrebne druge pozitivne in negativne spodbude. Države 
članice morajo za hitrejše postopke izdajanja dovoljenj ter učinkovitejšo in uspešnejšo 
uporabo virov na nacionalni ravni zagotoviti skladnost z upravnimi in organizacijskimi 
pogoji iz te uredbe.

Predlog spremembe 57
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 tri 
mesece 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 se pripravi v skladu z načeli 
in merili iz člena 4(2), Priloge IV in 
Priloge V. ENTSO za električno energijo 
in ENTSO za plin se v začetni fazi razvoja 
metodologije posvetujeta z ustreznimi
zainteresiranimi stranmi, vključno z 
uporabniki infrastrukture in razvijalci 
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projektov, ki niso upravljavci prenosnih 
sistemov. 

Or. en

Predlog spremembe 58
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija v treh mesecih po prejemu 
mnenja Agencije predloži mnenje o 
metodologijah.

3. Komisija v enem mesecu po prejemu 
mnenja Agencije predloži mnenje o 
metodologijah.

Or. en

Predlog spremembe 59
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin najpozneje tri mesece po 
prejemu mnenja Komisije ustrezno 
prilagodita svoji metodologiji in ju 
predložita Komisiji v odobritev.

4. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin najpozneje dva meseca po 
prejemu mnenja Komisije ustrezno 
prilagodita svoji metodologiji in ju 
predložita Komisiji v odobritev.

Or. en

Predlog spremembe 60
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Metodologiji se uporabita pri analizi 
stroškov in koristi v okviru poznejših 
desetletnih razvojnih načrtov omrežja za 
električno energijo ali plin, ki jih oblikujeta 
ENTSO za električno energijo in ENTSO 

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

za plin v skladu s členom 8 
Uredbe (ES) 714/2009 in 
Uredbe (ES) 715/2009. ENTSO za plin in 
ENTSO za električno energijo najpozneje 
tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe 
razvijeta veljavno metodologijo za analizo 
stroškov in koristi za prvi krog izbire 
projektov skupnega interesa, ki bo potekal 
po začetku veljavnosti te uredbe, in za 
enoletno prehodno obdobje. Razvoj takšne 
metodologije se izvede v tesnem 
sodelovanju z Agencijo in Komisijo. 
Komisija potrdi metodologijo v roku, ki je 
določen v tem odstavku. Metodologija se 
naknadno posodablja v skladu s tem 
členom.

Or. en

Predlog spremembe 61
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Skladiščenje električne energije je liberalizirana dejavnost; podzemno skladiščenje plina je 
lahko regulirano ali neregulirano.

Predlog spremembe 62
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Nacionalni regulativni organi v 
sodelovanju z Agencijo določijo sklop 
ustreznih kazalnikov za primerjavo 
stroškov naložbe na enoto med 
predstavniki projektov v vseh državah 
članicah; če je po mnenju Agencije 
potrebna primerjalna analiza stroškov 
naložb, bo Agencija slednjo izvedla v 
sodelovanju z nacionalnimi energetskimi 
regulatorji, da se ugotovi, ali so ti stroški 
nastali učinkovito. 

Or. en

Predlog spremembe 63
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Nacionalni regulativni organi in 
Agencija obvestijo Komisijo o znatnem 
povečanju stroškov naložbe. Komisija 
lahko na podlagi teh informacij 
organizira razpis za zbiranje predlogov za 
vse predstavnike projektov, da se omogoči 
izvajanje projekta.

Or. en

Predlog spremembe 64
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predstavnik(-i) projekta skupnega interesa, 
ki spada v kategorije iz točk 1(a) do (d) 
in 2 Priloge II, redno obvešča(-jo) 
nacionalne regulativne organe o napredku 
v okviru tega projekta ter opredelitvi z njim 

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

povezanih stroškov in učinkov. Takoj ko je 
projekt zadostno razvit, predloži 
predstavnik projekta zadevnim 
nacionalnim regulativnim organom 
zahtevek za naložbe, ki vključuje tudi 
čezmejno razporeditev stroškov in ki mu 
priloži:

Or. en

Predlog spremembe 65
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) poslovni načrt z oceno finančne 
zmogljivosti projekta, vključno z izbrano 
finančno rešitvijo, in rezultate tržnega 
preverjanja za projekte skupnega interesa, 
ki spadajo v kategorijo iz točke 2 Priloge I.

(b) poslovni načrt z oceno finančne 
izvedljivosti projekta, vključno z izbrano 
finančno rešitvijo, in rezultate tržnega 
preverjanja za projekte skupnega interesa, 
ki spadajo v kategorijo iz točke 2 
Priloge II.

Or. en

Predlog spremembe 66
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za projekte s prvega seznama projektov 
skupnega interesa za Unijo predložijo 
predstavniki projekta zahtevke do 
30. septembra 2013.

Za projekte s prvega seznama projektov 
skupnega interesa za Unijo predložijo 
predstavniki projekta zahtevke najkasneje 
dva meseca po sprejetju prvega seznama.

Or. en
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Predlog spremembe 67
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni regulativni organi najpozneje 
šest mesecev od datuma, ko zadnji zadevni 
nacionalni regulativni organi prejmejo 
zadnji zahtevek, po posvetovanju z 
zadevnimi predstavniki projekta sprejmejo 
skupni sklep o razporeditvi stroškov 
naložbe, pri čemer te stroške projekta krije 
vsak upravljavec sistema in so vključeni 
tudi v tarife za omrežje. Nacionalni 
regulativni organi se lahko odločijo, da 
bodo razdelili le del stroškov ali jih 
razporedili v sveženj različnih projektov 
skupnega interesa.

Nacionalni regulativni organi najpozneje 
šest mesecev od datuma, ko zadnji zadevni 
nacionalni regulativni organi prejmejo 
zadnji zahtevek, po posvetovanju z 
zadevnimi predstavniki projekta sprejmejo 
skupni sklep o razporeditvi stroškov 
naložbe, ki jih krije vsak upravljavec 
sistema, in o njihovi vključitvi v tarife za 
omrežje. Nacionalni regulativni organi se 
lahko odločijo, da bodo razdelili le del 
stroškov, če ti niso zajeti v drugih 
prejemkih za zadevno infrastrukturo, ali 
jih razporedili v sveženj različnih projektov 
skupnega interesa.

Or. en

Predlog spremembe 68
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odločitev o razporeditvi se objavi. Odločitev o razporeditvi stroškov se 
objavi.

Or. en

Predlog spremembe 69
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 6 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odločitev o razporeditvi se objavi. Odločitev o razporeditvi stroškov se 
objavi.

Or. en
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Predlog spremembe 70
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi neodvisno ocenijo analizo stroškov in koristi, ki jo izvede 
predstavnik projekta.

Predlog spremembe 71
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Vsak nacionalni regulativni organ objavi 
do 31. julija 2013 svojo metodologijo in 
merila, ki se uporabljajo za vrednotenje 
naložb v projekte za prenos električne 
energije in plina ter večjih tveganj teh 
projektov.

5. Vsak nacionalni regulativni organ objavi 
do 31. julija 2013 svojo metodologijo in 
merila, ki se uporabljajo za vrednotenje 
naložb v infrastrukturne projekte za 
električno energijo in plin ter večjih 
tveganj teh projektov, ter ustrezne 
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spodbude iz odstavka 1 tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 72
Predlog uredbe
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14a
Operativno usklajevanje

1. Da se zagotovi zanesljivo in učinkovito 
delovanje energetske infrastrukture EU, 
vključno s projekti skupnega interesa, 
ENTSO za električno energijo in ENTSO 
za plin v šestih mesecih po začetku 
veljavnosti te uredbe Agenciji in Komisiji 
predložita svoje predloge za zasnovo in 
izvajanje ustreznega operativnega 
usklajevanja v realnem času. 
2. Predlogi vsebujejo:
(a) popolne funkcionalne specifikacije, v 
katerih so jasno navedene informacije, ki 
jih morajo zbirati in si jih izmenjavati vsi 
medsebojno povezani upravljavci 
prenosnih sistemov na vseh medsebojno 
povezanih področjih;
(b) modele upravljanja, vključno z 
lastništvom;
(c) časovne načrte za izvajanje.
3. Agencija objavi obrazloženo mnenje o 
predlogih v treh mesecih po njihovem 
prejemu. 
4. Komisija v treh mesecih od datuma 
prejema mnenja Agencije naroči ENTSO 
za električno energijo in ENTSO za plin, 
naj začneta z izvajanjem ustreznega 
operativnega usklajevanja.
5. Operativne informacije iz člena 2a se 
dajo na razpolago v realnem času vsem 
upravljavcem povezanih sistemov in 
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Agenciji. Vsak upravljavec sistema določi 
kontaktno osebo, ki je zadolžena za 
odgovarjanje na vprašanja v zvezi s 
takšnimi informacijami s strani Agencije 
ali drugih upravljavcev sistemov.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi vse večje kompleksnosti in medsebojne odvisnosti omrežja je na evropski ravni 
potrebno usklajevanje operativnih sistemov za zbiranje informacij o čezmejnih izmenjavah 
električne energije in plina v realnem času ter o njihovih relativnih stroških, da se Komisiji, 
državam članicam, regulatorjem in upravljavcem prenosnih sistemov zagotovijo koristni 
podatki, ki so potrebni za varno in učinkovito delovanje infrastrukturnih omrežij ter prihodnje 
načrtovanje le-teh. 

Predlog spremembe 73
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 74
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

poslovni načrt in druge izvedene ocene, 
zlasti tiste, ki so jih opravili morebitni 
vlagatelji ali posojilodajalci:

– odločitev o spodbudah in njena 
utemeljitev iz člena 14(3) se upoštevata pri 
oceni tržne izvedljivosti projekta;
– za skladiščenje električne energije v 
obliki črpalno-akumulacijske elektrarne 
se tržna neizvedljivost oceni ob 
upoštevanju celovite ocene vseh tokov 
prihodkov pri različnih scenarijih 
poslovnega načrta, ki odražajo različne 
veljavne regulativne ureditve.

Or. en

Obrazložitev

Ni razloga za diskriminacijo infrastrukture za skladiščenje električne energije v obliki 
črpalno-akumulacijske elektrarne v primerjavi s skladiščenjem plina, saj ima infrastruktura te 
vrste lahko pomembno vlogo pri čezmejnem izravnavi v elektroenergetskem sistemu. Vendar 
pa je pri oceni tržne izvedljivosti infrastrukture te kategorije treba upoštevati vse možne 
neposredne in posredne tokove prihodkov, kot so tisti, ki izhajajo iz optimizacije široke palete 
energetskih infrastruktur, pa tudi veljavno regulativno ureditev.  Finančno se lahko podpre 
samo infrastruktura, ki tržno ni izvedljiva.

Predlog spremembe 75
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Projekti, ki spadajo v kategorije iz točk 
1 in 2 Priloge IV, so do finančne podpore 
Unije, kot je določena v členu 15(1), (2) in 
(3), upravičeni samo, če zadevni 
upravljavci upoštevajo sedanjo 
zakonodajo EU, ki ureja notranji trg 
električne energije in plina Unije, tj. 
direktivi 2009/72/ES in 2009/73/ES.

Or. en
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Obrazložitev

Povezovanje trgov in konkurenca sta bistvenega pomena za dosego ciljev energetske politike 
EU, ki sta zanesljiva oskrba in konkurenčnost. Vendar pa nekatere države članice še niso 
uvedle drugega in tretjega svežnja evropske energetske politike, ki sta potrebna za uresničitev 
skupnega evropskega energetskega trga. Zadevni predstavniki projektov torej ne bi smeli biti 
upravičeni do finančne podpore EU. 

Predlog spremembe 76
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Izvajanje funkcij operativnega 
usklajevanja iz člena 14a je upravičeno do 
finančne podpore Unije.

Or. en

Predlog spremembe 77
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – točka d – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– primerjave veljavnih nacionalnih 
pravnih okvirov in njihovega vpliva na 
učinkovitost celotnega postopka izdajanja 
dovoljenj ter učinka razširitve sedanje 
določbe na projekte energetske 
infrastrukture na nacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 78
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – točka d – alinea 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– opredelitve najboljših in inovativnih 
praks v zvezi z udeležbo zainteresiranih 
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strani in blaženjem okoljskega vpliva med 
postopki izdajanja dovoljenj;

Or. en

Predlog spremembe 79
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – točka e – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Če je iz poročila o izvajanju projektov 
skupnega interesa izhaja, da doseženi 
napredek ne zadošča za uresničevanje 
ciljev energetske in podnebne politike EU, 
Komisija najkasneje do 30. junija 2018 
predlaga prenovo te uredbe ali, če je 
primerno, pripravi zakonodajni predlog, 
ki bo obravnaval opredeljene izzive.

Or. en

Predlog spremembe 80
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – 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:

1. Komisija vzpostavi platformo za 
preglednost infrastrukture, ki je enostavno 
dostopna širši javnosti. Ta platforma 
vsebuje naslednje informacije:

Or. en

Predlog spremembe 81
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v dvanajstih mesecih po začetku 
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veljavnosti te uredbe izvede kampanjo 
obveščanja o energetskih omrežjih, ki je 
prilagojena nacionalnemu in lokalnemu 
občinstvu. 

Or. en

Predlog spremembe 82
Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1 – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Elektroenergetske povezave med 
severom in jugom v Zahodni Evropi („PSJ 
Zahod – elektrika“): povezave med 
državami članicami v regiji s 
sredozemskimi tretjimi državami, in sicer 
za integracijo električne energije iz 
obnovljivih virov energije.

(2) Elektroenergetske povezave med 
severom in jugom v zahodni Evropi („PSJ 
Zahod – elektrika“): notranji daljnovodi in 
povezave med državami članicami v regiji, 
in sicer med Iberskim polotokom in 
Francijo, ter nadaljnje povezave s srednjo 
Evropo za dokončanje notranjega trga in 
integracijo proizvodnje iz obnovljivih 
virov energije ter s sredozemskimi tretjimi 
državami, in sicer za integracijo električne 
energije iz obnovljivih virov energije ter 
njen prenos v centre porabe in skladišča.

Or. en

Predlog spremembe 83
Predlog uredbe
Priloga 1 – točka 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Plinske povezave med severom in 
jugom v Zahodni Evropi („PSJ Zahod –
plin“): povezovalne zmogljivosti plinskih 
povezav med severom in jugom v Zahodni
Evropi za dodatno širitev oskrbovalnih poti 
ter povečanje kratkoročne dobavljivosti 
plina.

(1) Plinske povezave med severom in 
jugom v zahodni Evropi („PSJ Zahod –
plin“): plinska infrastruktura za pretok 
plina z obrnljivo smerjo toka med severom 
in jugom v zahodni Evropi za dodatno 
diverzifikacijo zunanjih oskrbovalnih virov 
in poti ter večjo zanesljivost oskrbe 
srednje Evrope, ki povečuje kratkoročno 
dobavljivost plina in optimizira obstoječe 
terminale za utekočinjen zemeljski plin in 
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infrastrukturo za skladiščenje.

Or. en

Obrazložitev

Atlantska obala in Iberski polotok sta ključna za diverzifikacijo virov zemeljskega plina v 
Evropi, saj je ta danes močno odvisna od majhnega števila držav dobaviteljic. Ponudita lahko 
neprecenljiv prispevek k ciljem evropske energetske politike, ki so zanesljiva oskrba, 
konkurenca in trajnost. Z izkoriščanjem obstoječe infrastrukture lahko ponudita cenejšo 
vstopno pot in možnost relativno hitrejše uresničitve.

Predlog spremembe 84
Predlog uredbe
Priloga 1 – točka 12 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Čezmejno omrežje ogljikovega 
dioksida: razvoj transportne infrastrukture 
ogljikovega dioksida med državami 
članicami in sosednjimi tretjimi državami z 
namenom uvedbe zajemanja ter 
shranjevanja ogljikovega dioksida.

(3) Čezmejno omrežje ogljikovega 
dioksida: razvoj transportne infrastrukture 
ogljikovega dioksida med državami 
članicami in sosednjimi tretjimi državami 
ter njegovega trajnega geološkega 
shranjevanja z namenom uvedbe 
zajemanja ter shranjevanja ogljikovega 
dioksida.

Or. en

Predlog spremembe 85
Predlog uredbe
Priloga 2 – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) kakršna koli oprema ali naprava na 
ravni prenosa in distribucije pri srednji 
napetosti za dvosmerno digitalno 
komunikacijo v realnem času ali čim bolj 
realnem času, interaktivno in inteligentno 
spremljanje ter upravljanje proizvodnje, 
prenosa, distribucije in porabe električne 
energije v elektroenergetskem omrežju za 
razvoj omrežja, ki učinkovito povezuje 
ravnanje in dejanja vseh z njim povezanih 

(e) kakršna koli oprema ali naprava na 
ravni prenosa in distribucije za dvosmerno 
digitalno komunikacijo v realnem času ali 
čim bolj realnem času, interaktivno in 
inteligentno spremljanje ter upravljanje 
proizvodnje, prenosa, distribucije in porabe 
električne energije v elektroenergetskem 
omrežju za razvoj omrežja, ki učinkovito 
povezuje ravnanje in dejanja vseh z njim 
povezanih uporabnikov, tj. proizvajalcev, 
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uporabnikov, tj. proizvajalcev, odjemalcev 
in subjektov, ki opravljajo obe nalogi, da se 
zagotovi ekonomsko učinkovit, trajnosten 
elektroenergetski sistem z majhnimi 
izgubami ter visoko stopnjo kakovosti in 
zanesljivosti oskrbe in varnosti;

odjemalcev in subjektov, ki opravljajo obe 
nalogi, da se zagotovi ekonomsko 
učinkovit, trajnosten elektroenergetski 
sistem z majhnimi izgubami ter visoko 
stopnjo kakovosti in zanesljivosti oskrbe in 
varnosti;

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlaganimi spremembami v Prilogi IV 1 e); obseg pametnih omrežij je treba 
razširiti na nizkonapetostna omrežja, kjer se danes lahko doseže večina koristi uvedbe 
pametnih omrežij in kamor je priključenih največ potrošnikov in manjših obratov za 
proizvodnjo električne energije.

Predlog spremembe 86
Predlog uredbe
Priloga 2 – točka 4 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) skladišča za trajno geološko 
shranjevanje ogljikovega dioksida, 
priključena na zgoraj omenjene cevovode, 
ki so namenjeni najmanj dvema državama 
članicama.

Or. en

Predlog spremembe 87
Predlog uredbe
Priloga 3 – del 1 – točka 1 – pododstavek 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, 
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

(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, 
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, 
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predstavnikov projektov, ki jih zadeva 
vsaka od zadevnih prednostnih nalog iz 
Priloge I, ter tudi iz Komisije, Agencije in 
ENTSO za električno energijo.

predstavnikov projektov, ki jih zadeva 
vsaka od zadevnih prednostnih nalog iz 
Priloge I in ki so predložili projekt, ki bi 
lahko bil upravičen, in organizacij, ki 
predstavljajo proizvajalce in operaterje 
distribucijskega sistema, ter tudi iz 
predstavnikov Komisije, Agencije in 
ENTSO za električno energijo.

Or. en

Obrazložitev

Drugi upravljavci, ki niso upravljavci prenosnih sistemov, bi morali biti v regionalnih 
skupinah prisotni prek svojih zastopniških združenj; ti upravljavci so pogosto predstavniki 
projektov in upravljajo infrastrukturo, ki je bistvena za dobro delovanje notranjega 
energetskega trga in prenosnega sistema. Kljub temu njihova zastopanost v desetletnih 
razvojnih načrtih omrežja ni bila vedno zagotovljena. Sodelovanje nacionalnih regulatorjev 
ne sme ogrožati odgovornosti in dolžnosti (kot je določanje tarife), ki jo nacionalnim 
regulativnim organom nalaga ta predlog in druga s tem povezana evropska zakonodaja. 

Predlog spremembe 88
Predlog uredbe
Priloga 3 – del 1 – točka 1 – pododstavek 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 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, predstavnikov 
projektov, ki jih zadeva vsaka od zadevnih 
prednostnih nalog iz Priloge I in ki so 
predložili projekt, ki bi lahko bil 
upravičen, in organizacij, ki predstavljajo 
proizvajalce in operaterje distribucijskega 
sistema, ter tudi iz predstavnikov Komisije, 
Agencije in ENTSO za plin.

Sodelovanje nacionalnih regulativnih 
organov in Agencije v regionalnih 
skupinah ne sme ogroziti izpolnjevanja 
njihovih ciljev in dolžnosti po tej uredbi 
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ali po členih 36 in 37 Direktive 
2009/72/ES in členov 40 in 41 Direktive 
2009/73/ES ali po Uredbi (ES) št. 
713/2009.

Or. en

Obrazložitev

Regionalne skupine se morajo med postopkom izbire projektov skupnega interesa posvetovati 
s predstavniki predlaganih projektov, vendar pa slednji ne smejo biti del organa odločanja. 
Druge upravljavce, ki niso upravljavci prenosnih sistemov, bi morala v regionalnih skupinah 
zastopati njihova združenja; ti upravljavci so pogosto predstavniki projektov in upravljajo 
infrastrukturo, ki je bistvena za dobro delovanje notranjega energetskega trga in prenosnega 
sistema. Kljub temu njihova zastopanost v desetletnih razvojnih načrtih omrežja ni bila vedno 
zagotovljena. Sodelovanje nacionalnih regulatorjev ne sme ogrožati odgovornosti in dolžnosti 
(kot je določanje tarife), ki jo nacionalnim regulativnim organom nalaga ta predlog in druga 
s tem povezana evropska zakonodaja.. 

Predlog spremembe 89
Predlog uredbe
Priloga 3 – del 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Vsaka skupina organizira delovno 
obremenitev v skladu s prizadevanji za 
regionalno sodelovanje iz člena 6 
Direktive 2009/72/ES, člena 7 
Direktive 2009/73/ES, člena 12 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in člena 12 
Uredbe (ES) št. 715/2009 ter drugih 
obstoječih struktur regionalnega 
sodelovanja.

(2) Vsaka skupina organizira delovno 
obremenitev v skladu s prizadevanji za 
regionalno sodelovanje iz člena 6 
Direktive 2009/72/ES, člena 7 
Direktive 2009/73/ES, člena 12 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in člena 12 
Uredbe (ES) št. 715/2009 ter drugih 
obstoječih struktur regionalnega 
sodelovanja, kakršne so sedanje 
regionalne pobude za električno energijo 
in plin.

Or. en

Predlog spremembe 90
Predlog uredbe
Priloga 3 – del 1 – točka 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Pooblastila za odločanje v skupinah 
se omejijo na Komisijo in države članice. 
Sprejete odločitve se ustrezno utemeljijo 
skupini in dosledno odražajo soglasje iz 
Priloge II 2, 6b.

Or. en

Predlog spremembe 91
Predlog uredbe
Priloga 3 – del 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Vsak predstavnik projekta predloži 
članom ustrezne skupine vlogo za izbiro 
projekta skupnega interesa, ki vključuje 
oceno projekta z vidika njegovega 
prispevka k izvajanju prednostnih nalog iz 
Priloge I in izpolnjevanja ustreznih meril iz 
člena 6 ter druge informacije, ki so 
potrebne za oceno projekta.

(1) Vsak predstavnik projekta predloži 
članom ustrezne skupine vlogo za izbiro 
projekta skupnega interesa, ki vključuje 
oceno projekta z vidika njegovega 
prispevka k izvajanju ciljev prednostnih
koridorjev in območij energetske 
infrastrukture iz Priloge I, oceno
izpolnjevanja ustreznih meril iz člena 4, 
oceno prispevka projekta k posameznim 
posebnim merilom, opredeljenim v členu 
4(2)(a) do (e), kot je ustrezno, ter druge 
informacije, ki so potrebne za oceno 
projekta. V primeru projektov z zadostno 
stopnjo razvitosti predstavniki predložijo 
analizo stroškov in koristi za zadevni 
projekt v skladu z metodologijo iz člena 
12.

Or. en

Predlog spremembe 92
Predlog uredbe
Priloga 3 – del 2 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V primeru projektov, ki spadajo v 
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kategoriji 1 in 2 Priloge II, Agencija v 
sodelovanju z nacionalnimi regulativnimi 
organi zagotovi dosledno uporabo meril 
za ocenjevanje in analize stroškov in 
koristi ter po potrebi predlaga popravke.

Or. en

Predlog spremembe 93
Predlog uredbe
Priloga 3 – del 2 – točka 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) V primeru predlogov, ki spadajo v 
kategoriji 3 in 4 Priloge II, Komisija oceni 
dosledno uporabo meril iz člena 4(d) in 
(e). 

Or. en

Predlog spremembe 94
Predlog uredbe
Priloga 3 – 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) Po odobritvi prvega seznama projektov 
skupnega interesa za vse naslednje 
sprejete sezname projektov skupnega 
interesa na ravni Unije velja, da so 
predlagani projekti na področju električne 
energije, ki spadajo v kategorije iz 
točke (1)(a), (b) in (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.

Or. en
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Obrazložitev

Desetletni razvojni načrt omrežja si še vedno prizadeva za celovit pregled vseh pomembnih 
projektov na področju plina in električne energije. 

Predlog spremembe 95
Predlog uredbe
Priloga 3 – 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) Po odobritvi prvega seznama projektov 
skupnega interesa za vse naslednje 
sprejete sezname projektov skupnega 
interesa na ravni Unije velja, da so vsi 
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.

Or. en

Obrazložitev

Desetletni razvojni načrt omrežja si še vedno prizadeva za celovit pregled vseh pomembnih 
projektov na področju plina in električne energije. 

Predlog spremembe 96
Predlog uredbe
Priloga 3 – del 2 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V skladu z odstavkoma (3) in (4) te 
Priloge mora predloge projektov, ki so bili 
predloženi za vključitev na prvi seznam 
projektov skupnega interesa in niso bili 
predhodno ocenjeni v skladu s členom 8 
Uredbe (ES) 714/2009 in Uredbe (ES) 
715/2009, oceniti ENTSO za električno 
energijo ali ENTSO za plin, kot je 
ustrezno, pod nadzorom Agencije, z vidika 
skladnosti z desetletnim razvojnim 
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načrtom omrežja v Uniji. Po odobritvi s 
strani ENTSO se smatra, da je predlog 
projekta primeren za oceno v skladu s to 
uredbo. 

Or. en

Obrazložitev

Za skladno širitev omrežja je treba zagotoviti skladnost projektnih predlogov z desetletnim 
razvojnim načrtom Skupnosti. Načrt bo še naprej osnova za opredelitev projektov skupnega 
interesa.

Predlog spremembe 97
Predlog uredbe
Priloga 3 – del 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Predlagani projekti za prenos 
ogljikovega dioksida, ki spadajo v 
kategorijo iz točke 4 Priloge II, so 
predstavljeni kot del načrta za razvoj 
čezmejne infrastrukture za prevoz in 
skladiščenje ogljikovega dioksida, ki ga
razvijejo vsaj tri države članice, pri čemer 
jih zadevne države članice ali entitete, ki 
jih imenujejo te države članice, predstavijo 
Komisiji.

(5) Predlagani projekti za prenos 
ogljikovega dioksida, ki spadajo v 
kategorijo iz točke 4 Priloge II, so 
predstavljeni kot del načrta za razvoj 
čezmejne infrastrukture za prevoz in 
skladiščenje ogljikovega dioksida, ki ga 
razvijeta vsaj dve državi članici, pri čemer 
jih zadevne države članice ali entitete, ki 
jih imenujejo te države članice, predstavijo 
Komisiji.

Or. en

Obrazložitev

Za skladnost z zahtevami glede plina in električne energije; ker gre za industrijsko nerazvit 
sektor, je zahteva, da mora infrastruktura zajemati najmanj tri države članice, prestroga. 

Predlog spremembe 98
Predlog uredbe
Priloga 3 – del 2 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Vsaka skupina pri oceni projektnih 
predlogov za električno energijo in plin, ki 
spadajo v kategorije iz točk 1(a) do (d) in 
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2 Priloge II, upošteva, brez poseganja v 
točki 3 in 4 odstavka 2, projekte, za katere 
je bilo v okviru predhodnih pobud, kot sta 
TEN-E in evropski energetski program za 
oživitev, ugotovljeno, da so v interesu 
Unije.

Or. en

Obrazložitev

Prekinitvi projektov, ki so bili odobreni in se financirajo v okviru predhodnega instrumenta 
TEN-E ali EEPO ter še niso zaključeni, se je treba izogniti. 

Predlog spremembe 99
Predlog uredbe
Priloga 3 – del 2 – točka 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) Vsaka regionalna skupina si mora 
prizadevati za dosego soglasja glede 
projektov, ki sestavljajo njen predlog 
seznama projektov skupnega interesa.

Or. en

Predlog spremembe 100
Predlog uredbe
Priloga 4 – točka 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) v primeru skladiščenja plina ali v 
primeru utekočinjenega/stisnjenega 
zemeljskega plina je projekt namenjen
neposredni ali posredni oskrbi vsaj dveh 
držav članic ali izpolnjevanju 
infrastrukturnega standarda (pravilo N – 1) 
na regionalni ravni v skladu s členom 6(3) 
Uredbe (EU) št. 994/2010;

(d) v primeru skladiščenja plina ali v 
primeru utekočinjenega/stisnjenega 
zemeljskega plina je projekt namenjen 
izpolnjevanju infrastrukturnega standarda 
(pravilo N – 1) na regionalni ravni v skladu 
s členom 6(3) Uredbe (EU) št. 994/2010;

Or. en
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Obrazložitev

S skladiščem plina ali z utekočinjenim zemeljskim plinom je mogoče oskrbovati več kot eno 
državo, če je zagotovljena infrastruktura za medsebojno povezavo.

Predlog spremembe 101
Predlog uredbe
Priloga 4 – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) v primeru inteligentnih omrežij je 
projekt namenjen opremi in napravam pri
visoki in srednji napetosti, ki so 
načrtovane za napetost najmanj 10 kV. 
Vključuje upravljavce prenosnega in 
distribucijskega omrežja iz vsaj dveh
držav članic z vsaj 100 000 uporabniki, ki 
električno energijo proizvajajo in/ali 
porabljajo v območju porabe vsaj 
300 GWh/leto, pri čemer je vsaj 20 % 
električne energije iz virov, ki jih ni 
mogoče razposlati.

(e) v primeru inteligentnih omrežij je 
projekt lahko namenjen opremi in 
napravam na kateri koli napetosti. 
Vključuje predlagatelje projektov iz vsaj 
treh[p1] držav članic z vsaj 100 000 
uporabniki, ki električno energijo 
proizvajajo in/ali porabljajo v območju s 
porabo vsaj 300 GWh/leto, pri čemer je 
vsaj 20 % električne energije iz virov, ki 
jih ni mogoče regulirati.

Or. en

Obrazložitev

Obseg pametnih omrežij je treba razširiti na nizkonapetostna omrežja, kjer se danes lahko 
doseže večina koristi uvedbe pametnih omrežij in kamor je priključenih največ potrošnikov in 
manjših obratov za proizvodnjo električne energije. Zaradi visoke stopnje vključenosti 
industrije sodelovanje akterjev iz različnih držav članic spodbuja pridobivanje in izmenjavo 
znanja in strokovnih izkušenj ter s tem uvedbo pametnih omrežij po celi Evropi. 

Predlog spremembe 102
Predlog uredbe
Priloga 4 – točka 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) v primeru infrastrukture za prenos in 
skladiščenje zajetega ogljikovega dioksida 
se projekt izvaja na geografskem 
področju, kjer je to potrebno, in povečuje 
zmogljivost infrastrukture prenosa in/ali 
shranjevanja ogljikovega dioksida ali pa 
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vključuje oblikovanje vozlišča/odjemnega 
mesta, da se zagotovi prihodnji prenos 
ogljikovega dioksida med najmanj dvema 
državama članicama, ter zajema 
sodelovanje nefinančnih predstavnikov 
projektov iz najmanj treh držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Za skladnost s členom 4(1). Predvideno za spodbujanje izmenjave znanja in sposobnosti med 
akterji evropskega industrijskega trga v še vedno nerazvitem sektorju.

Predlog spremembe 103
Predlog uredbe
Priloga 4 – točka 2 – točka a – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– za področje analize iz točke 10 Priloge V 
oceni učinek projekta glede stroškov 
proizvodnje in prenosa ter razvoja 
veleprodajnih tržnih cen za celoten 
energetski sistem v okviru različnih 
načrtovalnih scenarijev, zlasti ob 
upoštevanju nastalih sprememb za 
zaporedje vključevanja elektrarn;

Or. en

Predlog spremembe 104
Predlog uredbe
Priloga 4 – točka 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Konkurenca se izmeri na podlagi 
diverzifikacije, vključno s spodbujanjem 
dostopa do domačih virov oskrbe, nato se 
v zaporedju upoštevajo diverzifikacija 
virov, dobavnih partnerjev in poti ter
učinek nove zmogljivosti na indeks HHI, 
izračunan na ravni zmogljivosti za 
področje analize iz točke 10 Priloge V.

(b) Konkurenca se izmeri na podlagi 
diverzifikacije na ravni Unije, vključno s 
spodbujanjem dostopa do domačih virov 
oskrbe, pri čemer se v zaporedju 
upoštevajo:  diverzifikacija virov; 
diverzifikacija dobavnih partnerjev; 
diverzifikacija poti; učinek nove 
zmogljivosti na indeks HHI, izračunan na 
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ravni zmogljivosti za področje analize iz 
točke 10 Priloge V.

Or. en

Predlog spremembe 105
Predlog uredbe
Priloga 4 – točka 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Zanesljivost oskrbe s plinom se izmeri 
tako, da se izračuna dodatna vrednost 
projekta za kratkoročno in dolgoročno 
prilagodljivost sistema ter izboljšanje 
preostale prožnosti sistema v primeru 
motenj v oskrbi v skladu z različnimi 
scenariji ter tudi dodatna zmogljivost, 
zagotovljena s projektom, ki se izmeri 
glede na infrastrukturni standard (pravilo 
N – 1) na regionalni ravni v skladu s 
členom 6(3) Uredbe (EU) št. 994/2010.

(c) Zanesljivost oskrbe s plinom se izmeri 
tako, da se izračuna dodatna vrednost 
projekta za kratkoročno in dolgoročno 
prilagodljivost plinskega sistema Unije ter 
izboljšanje preostale prožnosti sistema v 
primeru motenj v oskrbi v skladu z 
različnimi scenariji na ravni Unije ter tudi 
dodatna zmogljivost, zagotovljena s 
projektom, ki se izmeri glede na 
infrastrukturni standard (pravilo N – 1) na 
regionalni ravni v skladu s členom 6(3) 
Uredbe (EU) št. 994/2010.

Or. en

Predlog spremembe 106
Predlog uredbe
Priloga 4 – točka 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Trajnost se izračuna kot prispevek 
projekta k zmanjšanju emisij, za podporo 
rezervnim sistemom proizvodnje električne 
energije iz obnovljivih virov ali pretvorbe 
energije v plin in prenosa bioplina, pri 
čemer se upoštevajo pričakovane 
spremembe podnebnih razmer.

(d) Trajnost se izračuna kot prispevek 
projekta k zmanjšanju emisij, za podporo 
rezervnim sistemom proizvodnje električne 
energije iz obnovljivih virov ali pretvorbe 
energije v plin in prenosa bioplina, pri 
čemer se upoštevajo pričakovane 
spremembe podnebnih razmer. Z 
izračunom se ocenijo stroški zmanjšanja 
emisij s projektom v primerjavi s stroški 
prihranka enake količine emisij z 
alternativnimi naložbami v skladu z 
najboljšo prakso.
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Or. en

Obrazložitev

Merilo ni količinsko opredeljeno, zato ga je težko uporabiti kot osnovo za opredelitev 
projektov skupnega interesa. 

Predlog spremembe 107
Predlog uredbe
Priloga 5 – 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, domačo proizvodnjo, 
dostopnost in cene utekočinjenega 
zemeljskega plina, cene goriv (vključno s 
premogom, plinom in nafto), cene 
električne energije, geografsko lego 
plinskih elektrarn, lego skladišč, 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.

Or. en

Predlog spremembe 108
Predlog uredbe
Priloga 5 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(5) Analiza stroškov in koristi upošteva 
vsaj naslednje stroške: odhodke za naložbe, 
odhodke iz poslovanja in odhodke za 
vzdrževanje v času tehničnega trajanja 
projekta ter po potrebi stroške razgradnje 
in ravnanja z odpadki. Metodologija 
zagotavlja navodila za uporabo diskontnih 
stopenj za izračune. Analiza stroškov in 
koristi upošteva razmere v tistih državah 
članicah, ki prejemajo finančno pomoč, 
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na tak način, da se zagotovijo enotnejši 
pogoji in da se upoštevajo relativno višji 
stroški kapitala.

Or. en

Obrazložitev

Zmožnost plačila projektov energetske infrastrukture je v državah članicah, ki prejemajo 
finančno pomoč, podvržena večjemu tveganju, kar se odraža v relativno višjih stroških 
kapitala in slabšemu konkurenčnemu položaju v okviru analize stroškov in koristi. 

Predlog spremembe 109
Predlog uredbe
Priloga 5 – točka 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Analiza stroškov in koristi pri prenosu 
in shranjevanju električne energije 
upošteva vsaj učinke na kazalnike iz 
Priloge III. Poleg tega v skladu z 
metodami, uporabljenimi za pripravo 
najnovejšega razpoložljivega desetletnega 
načrta za razvoj omrežja za električno 
energijo, upošteva zlasti učinke projekta na 
naslednja področja:

(6) Analiza stroškov in koristi pri prenosu 
in shranjevanju električne energije 
upošteva vsaj učinke na kazalnike iz 
Priloge IV. Poleg tega v skladu z 
metodami, uporabljenimi za pripravo 
najnovejšega razpoložljivega desetletnega 
načrta za razvoj omrežja za električno 
energijo, upošteva zlasti učinke projekta na 
naslednja področja:

Or. en

Predlog spremembe 110
Predlog uredbe
Priloga 5 – točka 6 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) trajnost v smislu preprečenih emisij 
ogljikovega dioksida;

Or. en

Obrazložitev

V skladu z merili, opredeljenimi v členu 4(2)(a).
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Predlog spremembe 111
Predlog uredbe
Priloga 5 – točka 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Analiza stroškov in koristi pri plinu 
upošteva vsaj rezultate preverjanja trga, na 
primer odprte sezone, učinke na kazalnike 
iz Priloge III ter naslednje učinke:

(7) Analiza stroškov in koristi pri plinu 
upošteva vsaj rezultate preverjanja trga, 
učinke na kazalnike iz Priloge IV ter 
pozitivne zunanje učinke, kot so:

Or. en

Obrazložitev

Rezultati odprtih sezon se lahko s časom znatno spreminjajo glede na dejavnike ozadja in niso 
vedno zanesljivi kazalniki tržnega potenciala.

Predlog spremembe 112
Predlog uredbe
Priloga 5 – 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 
odpornostjo na naravne nesreče in 
podnebne spremembe, ter varnost sistema, 
ki izpolnjuje varnostna merila N – 1, zlasti 
za evropske kritične infrastrukture iz 
Direktive 2008/114/ES;

Or. en

Predlog spremembe 113
Predlog uredbe
Priloga 5 – točka 7 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) prispevek k boljši uravnoteženosti 
različnih virov dobave in vstopnih točk v 
plinsko omrežje Unije.

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je, da se opredelijo vse vstopne točke in da slednje prispevajo k uravnoteženi 
dobavi plina v Evropi. Evropa se bo tako lahko izognila situacijam, kot je prevelika odvisnost 
od plina iz določenih držav. Vsaka vstopna točka ima svoje posebne značilnosti in lahko 
prispeva k dobavi plina v Evropo iz različnih virov in po različnih poteh.  Kar najbolj je treba 
okrepiti že vzpostavljene infrastrukture, da se izkoristi ves njihov potencial z nižjimi stroški za 
državljane. 

Predlog spremembe 114
Predlog uredbe
Priloga 5 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Analiza stroškov in koristi pri pametnih 
omrežjih upošteva učinke kazalnikov iz 
Priloge III.

(8) Analiza stroškov in koristi pri pametnih 
omrežjih upošteva učinke kazalnikov iz 
Priloge IV.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Trenutni okvir

Trajnostna, zanesljiva, varna in cenovno dostopna energija je eden velikih izzivov, ki združuje 
vse Evropejce, od civilne družbe do oblikovalcev odločitev, industrije in okoljevarstvenikov. 
Evropska energetska politika kljub temu napreduje počasi, saj so sredstva, ki so ji dodeljena 
na evropski ravni, omejena, in je na pomenu pridobila šele nedavno z Lizbonsko pogodbo. 
Čeprav je Komisija opredelila ambiciozne cilje energetske politike na področju 
konkurenčnosti, zanesljive oskrbe, trajnosti in dekarbonizacije, se danes še vedno soočamo z 
nezadostno povezanostjo notranjega energetskega trga, s precejšnjo energetsko odrezanostjo 
nekaterih geografskih področij, z nezadostnim dostopom do raznolikih energetskih virov, ki 
prispevajo k zanesljivi oskrbi z energijo, in s pomanjkanjem konkretnih koristi za potrošnike 
in podjetja s cenovnega in trajnostnega vidika. Takšne splošne razmere in precejšnja stopnja 
medsebojne odvisnosti držav članic zahtevajo pristop na evropski ravni. Nujno sta potrebna 
hitrejše, odločnejše in bolj usklajeno ukrepanje ter vidnejša vloga Evrope pri usklajevanju in 
povezovanju nacionalnih prizadevanj.

Okvir politike

Evropska energetska politika je zastavila jasne cilje za leto 2020: 20-odstotno zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, 20 % porabljene končne energije iz obnovljivih virov in 20-
odstotno povečanje energetske učinkovitosti. Izvedbena zakonodaja vključuje direktivo o 
sistemu za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov 1, direktivo o energiji iz 
obnovljivih virov2, direktivo o zajemanju in shranjevanju ogljikovega dioksida3, uredbo o 
zanesljivosti oskrbe s plinom4, tretji energetski sveženj5 in direktivo o energetski 
učinkovitosti, ki je trenutno predmet pogajanj med Parlamentom in Svetom. Tretji energetski 
sveženj je bil pomemben prvi korak na poti k bolj povezanemu evropskemu energetskemu 
sistemu. Tudi nedavno samoiniciativno poročilo o prednostnih nalogah glede energetske 
infrastrukture za leto 2020 in pozneje (2011/2034(INI))6 je bil navdihujoč dokument za 
predlog celovite politike energetskih omrežij.

Ovire za čezmejni energetski trg

Kljub temu, da je bil v zadnjih časih dosežen določen napredek, so še vedno prisotne 
precejšnje ovire za konkurenčni trg:  v prenosnih omrežjih za električno energijo v srednji 
Evropi so velike vrzeli. Čeprav je Svet določil minimalne cilje za medomrežne povezave 
posameznih držav članic, v skladu s katerimi naj bi do leta 2005 zmogljivost medomrežnih 
elektroenergetskih povezav slednjih ustrezala 10 % njihovih obstoječih proizvodnih 
zmogljivosti, tega deleža leta 2010 ni doseglo kar devet držav članic. Prenos električne 
energije se je povečal za manj kot pol toliko, kolikor se je povečal v prejšnjem desetletju. 

                                               
1 Direktiva 2009/29/ES
2 Direktiva 2009/28/ES
3 Direktiva 2009/31/ES
4 Uredba (EU) št. 994/2010
5 Direktivi 2009/72/ES in 2009/73/ES ter uredbe (ES) 713/2009, 714/2009 in 715/2009
6 Poročevalec: Francisco Sosa Wagner
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Znatno so se povečale razlike v povprečnih cenah plina. Na začetku leta 2011 se je več kot 60 
postopkov za ugotavljanje kršitev v teku navezovalo samo na drugi sveženj notranje 
energetske politike. Ker je potekel rok za prenos tretjega energetskega svežnja (3. marca 
2011), je Komisija nedavno izdala osem obrazloženih mnenj, v katerih je osem držav članic 
pozvala k izpolnitvi njihovih obveznosti glede prenosa.

Ovire za razvoj čezmejne energetske infrastrukture

Z novim okvirom energetske politike so nastale velike potrebe po novi infrastrukturi. Samo za 
energetsko infrastrukturo čezmejnega pomena so do leta 2020 potrebne naložbe, ocenjene na 
200 milijard EUR.  Zelo dolgi (povprečno 12 let) nacionalni postopki za izdajanje dovoljenj 
za energetsko infrastrukturo pogosto ustavljajo projekte in odvračajo naložbene odločitve, do 
tega pa prihaja v okviru večjega nasprotovanja javnosti in zamud; pomanjkanje ustreznih 
finančnih mehanizmov ovira naložbe sredi globoke finančne krize.

Vprašanja, ki jih obravnava predlog uredbe o energetski infrastrukturi

Nova uredba je pozitivna in pomembna pobuda, katere namen je pospešiti vzpostavitev 
notranjega energetskega trga in uresničiti cilje energetske in podnebne politike EU. S 
sprostitvijo precejšnjih naložb lahko prispeva k ponovnemu zagonu gospodarske rasti in 
ustvarjanju delovnih mest v EU.
Predlog predvideva posodobitev in medsebojno povezovanje energetskih omrežij. Na 
področju električne energije si prizadeva za okrepitev povezanosti trgov in konkurenčnosti, 
zanesljivost sistema in vključevanje obnovljivih virov energije, pri čemer decentralizirano 
proizvodnjo električne energije in proizvodnjo, ki je ni mogoče regulirati, obvladuje s 
pametnimi omrežji, priključitvijo na skladišča in z elektroenergetskimi avtocestami. Na 
področju plina je zanesljivo oskrbo z energijo mogoče doseči z diverzifikacijo virov in poti za 
dobavo plina, skladiščenjem utekočinjenega zemeljskega plina in plinovodi s obrnljivo smerjo 
toka. Predlog podpira tudi oskrbo neobalnih držav s surovo nafto in uvedbo cevovodov za 
zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida za povezavo območij proizvodnje in 
shranjevanja.
Predlog opredeljuje devet prednostnih geografskih koridorjev in tri prednostna tematska
področja, določa pravila za opredelitev projektov skupnega interesa in v vsaki državi članici 
vzpostavlja en sam organ (vse na enem mestu) za nadzor in pospešitev postopkov izdajanja 
dovoljenj za projekte skupnega interesa; za razvrstitev projektov skupnega interesa in 
razporeditev stroškov naložb glede na čezmejno lokacijo nastalih koristi predlaga analizo 
stroškov in koristi, medtem ko z instrumentom za povezovanje Evrope dodeljuje spodbude 
projektom z večjim tveganjem in določa pogoje za upravičenost do finančne podpore Unije. 

Ta predlog uredbe je mogoče izboljšati na več področjih:

a) Postopek izbire projektov skupnega interesa mora prispevati k evropeizaciji omrežij
Predložitev predlogov s strani upravljavcev prenosnih sistemov in analiza teh predlogov s 
strani regionalnih skupin potekata po pristopu od spodaj navzgor.  Na novo je bil opredeljen 
pojem predstavnika projekta in razjasnjeno je bilo poročanje slednjega regionalnim skupinam.  
Pri upravljanju regionalnih skupin, ki so odgovorne za izbiro projektov skupnega interesa, 
niso obravnavane podrobnosti v zvezi z uravnoteženostjo pooblastil med zainteresiranimi 
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stranmi, postopki odločanja in mehanizmi za reševanje sporov;  nedavne razprave v Svetu 
glede upravljanja regionalnih skupin so opozorile na interes držav članic, da ščitijo nacionalne 
„strateške interese“. To vprašanje je pomembno pri razvoju vsake evropske infrastrukture.
Med izbiro projektov mora zaščita skupnih evropskih interesov prevladati nad posameznimi 
interesi. Postopek izbire projektov skupnega interesa mora potekati v skladu s tretjim 
zakonodajnim svežnjem in postopkom desetletnega razvojnega načrta omrežja Skupnosti, pri 
čemer vključeni močan pristop od spodaj navzgor in nacionalni pristop dopolnjuje evropska 
perspektiva notranjega trga od zgoraj navzdol.  Agencija za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (ACER) bi morala imeti pomembno vlogo pri zagotavljanju usklajenosti in 
povezanosti širitve omrežja, gospodarsko učinkovitih naložb in zaščiti interesov potrošnikov.  
Izbira projektov in njihovo združevanje v sklope, najprej na regionalni ravni in kasneje na 
ravni Unije, ob upoštevanju analize z več merili in analize stroškov in koristi, bosta 
pripomogla k objektivnosti in soglasju med postopkom izbire za potrebe seznama projektov 
skupnega interesa.

b) Predlog mora zagotoviti učinkovite instrumente za uvedbo infrastrukture
Razvoj in izvajanje čezmejne infrastrukture energetskega omrežja sta se v preteklosti 
srečevala s številnimi ovirami, kar je pričakovati tudi v prihodnje, nadaljevalo pa se bo tudi 
lovljenje občutljivega ravnotežja med subsidiarnostjo in evropskim skupnim interesom. 

Predlog poskuša s tem postopkom začrtati pot: opis prednostnih koridorjev bo razjasnil 
pričakovani prispevek različnih regij k ciljem energetske politike; postopki soglasnega 
odločanja znotraj regionalnih skupin bodo preprečili enostranske blokade; učinkovitejša 
ureditev izdajanja dovoljenj, triletni rok in izvršljivi nacionalni organi „vse na enem mestu“ 
za izdajo dovoljenja za projekt so ključni instrumenti postopka;  poleg tega dodelitev 
posebnih pooblastil evropskim koordinatorjem za spremljanje projektov, ki se soočajo z 
izvedbenimi težavami, lahko reši del težav, glede na pretekle pozitivne in negativne izkušnje.  
Če predstavniki projektov slednjih ne morejo izvesti v načrtovanih rokih, zaradi drugih 
razlogov kot so tisti, ki jih ne morejo nadzorovati, in se izvrševanje projektov sooča s 
precejšnjimi zamudami, se določijo jasni roki in postopki, ki novim predstavnikom projektov 
omogočajo, da združijo moči ali da takšne projekte prevzamejo. 
Za preprečitev povečevanja geografskih nesorazmerij in osamitev potrebujemo učinkovite 
instrumente, ki bodo zagotovili teritorialno kohezijo po vsej Uniji. Da se zagotovi 
učinkovitost predpisanih ukrepov in premagajo ovire, je treba uvesti instrumente, ki 
omogočajo usmeritev zainteresiranih strani k skupnim kohezijskim ciljem in zmanjšujejo 
umetne ovire za čezmejna omrežja. 

c) Predlog mora dodatno spodbujati sodelovanje in usklajevanje upravljavcev omrežij, 
da se zagotovijo pričakovane koristi
Različne države članice uresničujejo cilje evropske politike na področju večje medsebojne 
povezanosti in proizvodnje obnovljivih virov energije z različno hitrostjo.  Usmerjanje 
sredstev EU k tistim državam članicam, ki so v napredovanje vložile malo truda, slednje 
izpostavlja moralnemu tveganju, saj bodo počasi napredujoče države članice, s tem ko bodo 
počakale na uvedbo spodbud za naložbe, imele večje koristi kot hitro napredujoče države 
članice. S ponudbo možnosti, da pri izvajanju financiranih evropskih projektov sodeluje več 
upravljavcev (3+) , bi se okrepilo zelo potrebno sodelovanje med upravljavci prenosnih 
sistemov, kar bi prispevalo tudi k večjemu pridobivanju znanja, povečevanju zaupanja med 
tržnimi akterji in hitrejšemu povezovanju trgov. 
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Za zagotovitev najboljše možne uporabe in upravljanja energetskih omrežij s strani 
upravljavcev prenosnih sistemov sta potrebna sodelovanje in boljše upravljanje sistema. 
Zaradi vse večje tehnološke kompleksnosti nove mešanice energetskih virov, ki je posledica 
prispevka obnovljivih virov, se je povečala nevarnost neusklajenosti, in celo izpadov 
električne energije, znotraj večstransko odvisnih omrežij. Zbiranje in spremljanje podatkov o 
čezmejnih izmenjavah v realnem času lahko postane pomembno orodje za varno in učinkovito 
delovanje infrastrukture energetskega omrežja, pa tudi za prihodnje načrtovanje le-te. Enako 
je s perspektive potrošnika ključnega pomena optimizacija uporabe infrastrukture. ENTSO za 
električno energijo in ENTSO za plin morata Komisiji predložiti predloge za zasnovo in 
izvajanje ustreznega operativnega usklajevanja evropske energetske infrastrukture v realnem 
času. 

d) Povečanje naložb
Pritegnitev zasebnih naložb je ključni dejavnik. Predlog predvideva mehanizem za čezmejno 
razporeditev stroškov glede na koristi, ki so nastale v zadevnih državah članicah. Določbe v 
uredbi določajo vlogo nacionalnih regulatorjev pri opredelitvi spodbud za naložbe, ki so 
sorazmerne s tveganji, katerim so izpostavljeni predstavniki projektov.  Lahko se izkaže, da 
so za povečanje naložb potrebne jasnejše evropske smernice ali primerjalna analiza najboljših 
praks po Evropi.

Tržna neizvedljivost je bila ohranjena kot ključno merilo upravičenosti do finančne podpore 
EU v okviru instrumenta za povezovanje Evrope. To je ključnega pomena za preprečitev 
izkrivljanja trga in omejitev javne podpore na projekte s pozitivnimi zunanjimi učinki, ki jih 
tržni mehanizmi sicer ne bi omogočili.  Za pritegnitev zasebnih sredstev za naložbe v projekte 
skupnega interesa bo bistvenega pomena tesna povezava s finančnimi mehanizmi instrumenta 
za povezovanje Evrope, medtem ko bodo pametna energetska distribucijska omrežja 
lokalnega ali regijskega pomena financirana iz strukturnih skladov. Oba vira financiranja se
tako dopolnjujeta. Države članice morajo po drugi strani za dostop do finančnih mehanizmov 
EU v okviru instrumenta za povezovanje Evrope spoštovati pravila evropskega energetskega 
trga. 


