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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 obveščanju Komisije o 
investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture v Evropski uniji in 
nadomestitvi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 617/2010
(COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0153),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 194 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0075/2013),

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

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 22. maja 20131,

– po posvetovanju z Odborom regij,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7-0000/2013),

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 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Za Komisijo je bistveno, da si ustvari 
celovito podobo o razvoju investiranja v 
energetsko infrastrukturo v Uniji, da lahko 
opravlja svoje naloge na področju 
energetike. Komisija redno prejema 
najnovejše podatke in informacije, kar bi ji 

(1) Osnovni pogoj za oblikovanje evropske 
energetske politike je, da se izoblikuje
celovita podoba o razvoju investiranja v 
energetsko infrastrukturo v Uniji. Komisija 
redno prejema najnovejše podatke in 
informacije, kar bi ji moralo omogočiti, da 

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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moralo omogočiti, da opravi potrebne 
primerjave in ocenjevanja ali predlaga 
ustrezne ukrepe na podlagi ustreznih 
številskih podatkov in analiz, zlasti glede 
prihodnjega ravnotežja med ponudbo in 
povpraševanjem na področju energetike.

opravi potrebne primerjave in ocenjevanja 
ali predlaga ustrezne ukrepe na podlagi 
ustreznih številskih podatkov in analiz, 
zlasti glede prihodnjega ravnotežja med 
ponudbo in povpraševanjem na področju 
energetike. Ukrepi, ki se predlagajo ali 
uvedejo na ravni Unije, bi morali biti 
nevtralni in ne bi smeli posegati v 
delovanje trga.

Or. en

Obrazložitev

Jasno je treba navesti politični namen te uredbe. To je pomemben instrument za oblikovanje 
skupne energetske politike.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice bi morale v ta namen 
Komisijo uradno obvestiti o podatkih in 
informacijah o investicijskih projektih v 
energetski infrastrukturi, povezanih s 
proizvodnjo, skladiščenjem in prevozom 
nafte, zemeljskega plina, električne 
energije, vključno z energijo iz obnovljivih 
virov, biogoriv ter zajemanjem in 
skladiščenjem ogljikovega dioksida, ki se 
načrtujejo ali že potekajo na njihovem 
ozemlju, vključno s povezavami s tretjimi 
državami. Za zadevna podjetja bi morala 
veljati obveznost uradnega obveščanja 
držav članic o takih podatkih in 
informacijah.

(9) Države članice bi morale v ta namen 
Komisijo uradno obvestiti o podatkih in 
informacijah o investicijskih projektih v 
energetski infrastrukturi, povezanih s 
proizvodnjo, skladiščenjem in prevozom 
nafte, zemeljskega plina, električne 
energije, vključno z energijo iz obnovljivih 
virov, biogoriv ter zajemanjem in 
skladiščenjem ogljikovega dioksida, ki se 
načrtujejo ali že potekajo na njihovem 
ozemlju, vključno s povezavami s tretjimi 
državami. Za zadevna podjetja bi morala 
veljati obveznost uradnega obveščanja 
zadevnih držav članic o takih podatkih in 
informacijah. Države članice in Komisija 
bi morale biti dolžne zagotoviti zaupnost 
podatkov, ki jih predložijo podjetja.

Or. en

Obrazložitev

Dodatno je poudarjeno, da je treba zagotoviti zaupnost podatkov.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi se izognili nesorazmerno 
velikemu upravnemu bremenu in kar 
najbolj zmanjšali stroške državam 
članicam in podjetjem, zlasti malim in 
srednjim podjetjem, bi ta uredba morala 
omogočiti, da se države članice in podjetja 
izvzamejo iz obveznosti poročanja, pod 
pogojem, da se Komisiji dostavljajo
enakovredne informacije na podlagi 
zakonodaje Unije na področju energije, ki 
so jo sprejele institucije Unije in katere 
namen je doseči cilje konkurenčnosti 
energetskih trgov Unije, vzdržnosti 
energetskega sistema Unije in zanesljive 
oskrbe Unije z energijo. Zato se je treba 
izogniti vsakršnemu podvajanju zahtev po 
poročanju, določenim v tretjem svežnju 
ukrepov za notranji trg električne energije 
in naravnega plina.

(11) Da bi se izognili nesorazmerno 
velikemu upravnemu bremenu in kar 
najbolj zmanjšali stroške državam 
članicam in podjetjem, zlasti malim in 
srednjim podjetjem, bi ta uredba morala 
omogočiti, da se države članice in podjetja 
izvzamejo iz obveznosti poročanja, pod 
pogojem, da je Komisiji država članica že 
predložila enakovredne informacije, ali pa 
jih je predložilo posebno telo, zadolženo za 
pripravo večletnega investicijskega načrta 
ter sporočanje podatkov in informacij, ki 
jih mora na podlagi te uredbe predložiti v 
zvezi s svojim večletnim razvojnim 
načrtom omrežij in investicijskih načrtov 
za energetsko infrastrukturo za celotno 
Unijo. Komisija bi morala pojasniti 
uveljavljanje te izjeme, da bi resnično 
zmanjšala breme oseb ali teles, za katere 
veljajo obveznosti iz te uredbe in ki so 
odgovorni za upravljanje sistema 
poročanja v državah članicah. 

Or. en

Obrazložitev

Izognitev dvojnemu poročanju in nesorazmernemu upravnemu bremenu je bila eden od ciljev 
prejšnjega predloga. Težava ni bila rešena v zadostni meri, zato bi morala ta uredba 
formalizirati praktični pristop, ki ga želi Komisija uporabiti, da bi sektorju in državam 
članicam zagotovila pravno gotovost.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi Komisija in zlasti njen 
observatorij za energetski trg lahko 

(12) Da bi Komisija in zlasti njen 
observatorij za energetski trg zagotovila 
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obdelovala podatke ter zagotavljala 
preprostejše in varno uradno obveščanje o 
podatkih, bi morala imeti možnost sprejeti 
vse ustrezne ukrepe, zlasti uporabiti 
integrirana orodja in postopke IT.

obdelavo podatkov ter preprostejšo in 
varno sporočanje podatkov, bi morala imeti 
možnost izvesti vse ustrezne ukrepe v ta 
namen, zlasti uporabiti integrirana orodja 
in postopke IT, kar bi moralo zagotoviti 
zaupnost podatkov ali informacij, ki jih je 
prejela Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Podatki in informacije, ki jih zahteva Komisija, so za gospodarske subjekte zelo občutljivi, 
zato mora Komisija zagotoviti najvišjo raven zaupnosti pri ravnanju z njimi.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Podatke o proizvodnji in pridobivanju premoga je treba vključiti v področje uporabe te 
uredbe. Razvoj na področju plina iz skrilavca v ZDA vpliva na ceno plina in premoga v 
Evropi, kjer industrija premoga oživlja. Nemčija in Nizozemska v obdobju od 2012 do 2015 
načrtujeta izgradnjo novih obratov za premog z zmogljivostjo 12,5 gigavatov. Tako 
pomembno infrastrukturo je treba upoštevati.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba velja tudi za podjetja iz Unije, 
ki investirajo v projekte energetske 
infrastrukture v tretjih državah, ki so 
neposredno povezani z energetskimi 
omrežji ene ali več držav članic ali pa 
vplivajo nanje.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev „energetske infrastrukture“ v smernicah za vseevropsko infrastrukturo vključuje 
infrastrukture, ki se nahajajo v Uniji ali povezujejo Unijo in eno ali več tretjih držav. Enako 
pomembno je, da se v obveščanje o investicijah v infrastrukturo vključijo tudi tretje države, ki 
vplivajo na energetska omrežja v eni ali več državah članicah in zato na evropski energetski 
trg.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 2 – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) izgradnja novih povezav s sistemi za 
prenos energije med Unijo in tretjimi 
državami ali z energetskimi 
infrastrukturami, ki vplivajo na 
energetska omrežja ene ali več držav 
članic.

Or. en

Obrazložitev

Enako pomembno je, da se v obveščanje o investicijah v infrastrukturo vključijo tudi tretje 
države, ki vplivajo na energetska omrežja v eni ali več državah članicah in zato na evropski 
energetski trg;
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je smiselno preprečiti podvajanje mehanizmov poročanja pri podjetjih, ki uporabljajo 
alternativne načine pošiljanja podatkov Komisiji, je treba zagotoviti, da so informacije in 
podatki, poslani na druge načine, v celoti združljivi in primerljivi s podatki in informacijami, 
navedenimi v obvestilu. To je pomemben element, s katerim bi se izvajanje stare uredbe z 
novo izboljšalo.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice, njihovi pooblaščeni 
subjekti ali posebno telo iz člena 3(2)(b)
lahko k svojemu obvestilu dodajo 
relevantne pripombe, na primer pripombe
o zamudah ali ovirah pri izvajanju 
investicijskih projektov.

Ko imajo države članice, njihovi 
pooblaščeni subjekti ali posebno telo iz 
člena 3(2)(b) na voljo informacije o 
zamudah in/ali ovirah pri izvajanju 
investicijskih projektov, jih vključijo v 
obvestilo iz člena 3.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da so države članice k obvestilu dolžne priložiti pripombe, če imajo na 
voljo informacije o zamudah in/ali ovirah pri izvedbi investicijskih projektov.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v mejah, določenih s to uredbo, 
dva meseca po začetku njene veljavnosti, 
sprejme določbe, potrebne za njeno 
izvajanje, glede oblike in drugih tehničnih 
podrobnosti uradnega obvestila o podatkih 
in informacijah, navedenih v členih 3 in 5. 
Do takrat se uporablja Uredba Komisije 
(EU, Euratom) št. 833/2010 z dne 21. 
septembra 2010 o izvajanju Uredbe Sveta 
(EU, Euratom) št. 617/2010.

Komisija v mejah, določenih s to uredbo, 
dva meseca po začetku njene veljavnosti, 
sprejme določbe, potrebne za njeno 
izvajanje, glede oblike in drugih tehničnih 
podrobnosti uradnega obvestila o podatkih 
in informacijah, navedenih v členih 3 in 5, 
vključno z uveljavljanjem izjeme iz člena 
3(2), zlasti določbe glede časovnega 
okvira in vsebine obvestil ter subjektov, za 
katere velja obveznost poročanja. Do 
takrat se uporablja Uredba Komisije (EU, 
Euratom) št. 833/2010 z dne 21. septembra 
2010 o izvajanju Uredbe Sveta (EU, 
Euratom) št. 617/2010.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 8 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija tudi zagotovi, da viri IT, 
potrebni za namene iz prvega odstavka, 
zagotavljajo zaupnost podatkov ali 
informacij, ki jih je Komisija prejela na 
podlagi te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Podatki in informacije, ki jih zahteva Komisija, so za gospodarske subjekte zelo občutljivi, 
zato mora Komisija zagotoviti najvišjo raven zaupnosti pri ravnanju z njimi.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) določiti potencialna prihodnja neskladja 
med povpraševanjem in ponudbo na 
področju energije, ki so pomembna z 
vidika energetske politike Unije;

(a) določiti potencialna prihodnja neskladja 
med povpraševanjem in ponudbo na 
področju energije, ki so pomembna z 
vidika energetske politike Unije, pri čemer 
se posebna pozornost nameni možnim 
pomanjkljivostim in napakam v 
infrastrukturi za proizvodnjo in prenos;

Or. en

Obrazložitev

Zbrane podatke in informacije je treba uporabiti zlasti za ugotavljanje pomanjkljivosti v zvezi 
z investicijami v infrastrukturo, ki bi lahko bile ovira za izvajanje zakonodaje notranjega 
energetskega trga. Instrument obveščanja je treba uporabiti kot orodje za zgodnje 
opozarjanje na pomanjkljivosti v infrastrukturi, ki bi lahko ogrozile uspešno izvajanje skupne 
energetske politike EU.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) ugotavljati potrebe po investicijah za 
boljše delovanje notranjega energetskega 
trga;

Or. en

Obrazložitev

Zbrane podatke in informacije je treba uporabiti zlasti za ugotavljanje pomanjkljivosti v zvezi 
z investicijami v infrastrukturo, ki bi lahko bile ovira za izvajanje zakonodaje notranjega 
energetskega trga. Instrument obveščanja je treba uporabiti kot orodje za zgodnje 
opozarjanje na pomanjkljivosti v infrastrukturi, ki bi lahko ogrozile uspešno izvajanje skupne 
energetske politike EU.
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) spremljati investicije Unije v projekte 
v tretjih državah, ki vplivajo na energetski 
trg Unije ter varnost oskrbe na njem.

Or. en

Obrazložitev

Enako pomembno je, da se v obveščanje o investicijah v infrastrukturo vključijo tudi tretje 
države, ki vplivajo na energetska omrežja v eni ali več državah članicah in zato na evropski 
energetski trg;

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija o analizi razpravlja z 
zainteresiranimi stranmi, kot so ENTSO-E, 
ENTSO-G, koordinacijska skupina za plin 
in skupina za preskrbo z nafto.

3. Komisija o analizi razpravlja z 
zainteresiranimi stranmi, kot so ENTSO-E, 
ENTSO-G, koordinacijska skupina za plin 
in skupina za preskrbo z nafto. Analize 
posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu 
in Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru ter jih objavi.

Or. en

Obrazložitev

Obveščanje bi moralo imeti politični namen, zlasti ta, da se pripravi analiza, ki bi bila 
podlaga za stalno razpravo na evropski ravni o potrebah v energetski infrastrukturi. Komisija 
je zato o svojih analizah dolžna razpravljati z zainteresiranimi stranmi.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Priloga 1 – točka 2.1 – alinea 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

plinovodi in projekti skupnega interesa, 
opredeljeni v smernicah iz člena 171 
PDEU.

– plinovodi, ki so poglavitne povezave v 
nacionalnih ali mednarodnih 
povezovalnih omrežjih, ter plinovodi in 
projekti skupnega interesa, opredeljeni v 
smernicah iz člena 171 PDEU.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Priloga 1 – točka 2.2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

terminali za uvoz utekočinjenega 
zemeljskega plina z zmogljivostjo 
ponovnega uplinjanja najmanj 1 milijarde 
m3 letno.

terminali za uvoz in izvoz utekočinjenega 
in stisnjenega zemeljskega plina z 
zmogljivostjo ponovnega uplinjanja 
najmanj 1 milijarde m3 letno.

Or. en

Obrazložitev

Uredba bi morala zajemati uvoz in izvoz.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Priloga 1 – točka 3.1 – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– vetrne elektrarne z zmogljivostjo 20 MW 
ali več,

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Priloga 1 – točka 3,2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2a. Skladiščenje
– zmogljivosti za skladiščenje električne 
energije.

Or. en

Obrazložitev

Na primer shranjevanje električne energije v obliki črpalno-akumulacijske elektrarne.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Priloga 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. PREMOG
3a. 1 Pridobivanje in proizvodnja
– instalacije za pridobivanje in 
proizvodnjo z letno proizvodnjo najmanj 
enega milijona ton.

Or. en

Obrazložitev

Podatke o proizvodnji in pridobivanju premoga je treba vključiti v področje uporabe te 
uredbe. Razvoj na področju plina iz skrilavca v ZDA vpliva na ceno plina in premoga v 
Evropi, kjer industrija premoga oživlja. Nemčija in Nizozemska v obdobju od 2012 do 2015 
načrtujeta izgradnjo novih obratov za premog z zmogljivostjo 12,5 gigavatov. Tako 
pomembno infrastrukturo je treba upoštevati.



PE514.580v01-00 16/18 PR\940300SL.doc

SL



PR\940300SL.doc 17/18 PE514.580v01-00

SL

OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije na podlagi sodbe Sodišča Evropske unije, da se razveljavi Uredbo Sveta 
(EU, Euratom) št. 617/2010 o obveščanju Komisije o investicijskih projektih na področju 
energetske infrastrukture v Evropski uniji in ohrani njene učinke do sprejetja nove uredbe na 
ustrezni pravni podlagi, in sicer člena 194(2) PDEU.

Sodba Sodišča z dne 6. septembra 2012 je bila sprejeta potem, ko je Evropski parlament 
oktobra 2010 proti Svetu sprožil sodni postopek, v katerem je izpodbijal izbiro pravne 
podlage, ki je bila uporabljena za sprejetje Uredbe št. 617/2010 in zahteval od Sodišča, da jo 
razveljavi (zadeva C-490/10). Svet je za pravno podlago uporabil člen 337 PDEU in člen 187 
PESAE z obrazložitvijo, da se uredba nanaša na dejavnost zbiranja splošnih informacij.
V novem predlogu Komisija predlaga uredbo z enako vsebino in področjem uporabe kot 
razveljavljena uredba. Dodane so nekatere prilagoditve, ki so nujno potrebne zaradi novega 
zakonodajnega postopka. Poročevalka z zadovoljstvom ugotavlja, da novi predlog vključuje 
več predlogov sprememb, ki jih je Evropski parlament sprejel v postopku posvetovanja leta 
2010.

Področje uporabe predlagane uredbe je enako kot v razveljavljeni uredbi. Države članice 
morajo vsaki dve leti predložiti Komisiji podatke in informacije o investicijskih projektih na 
področju proizvodnje, skladiščenja in prevoza nafte, zemeljskega plina ter električne energije.
Uredba zahteva, da države članice (ali subjekti, ki jih države za to pooblastijo) vsaki dve leti 
zberejo in sporočijo podatke in informacije o nekaterih vrstah investicijskih projektov za 
izgradnjo, posodobitev ali opustitev obratovanja proizvodnih, transportnih in skladiščnih 
zmogljivosti (navedene so v prilogi uredbe). Te so namenjene za nafto, zemeljski plin, 
elektriko, biogoriva ter ogljikov dioksid iz teh virov. Uredba obvezuje energetska podjetja, da 
svoji državi članici sporočajo potrebne podatke.
Cilj tega je zagotoviti, da se Komisijo natančno in redno obvešča o investicijskih projektih na 
področju energetske infrastrukture EU, da bi lahko opravljala svoje naloge v energetiki.
Komisija bo vsaki dve leti pripravila medsektorsko analizo strukturnega razvoja in perspektiv 
energetskega sistema EU ter druge potrebne posebne analize. Tako bi lahko ugotovili 
morebiten razkorak med ponudbo in povpraševanjem v prihodnje, pa tudi ovire za naložbe.
Namen te uredbe je, da bosta predvideno povpraševanje in razpoložljiva oskrba bolj 
pregledna.

Poročevalka predlog v celoti podpira in pozdravlja novo zakonodajno podlago. Ta instrument 
je potreben in dopolnjuje instrument za povezovanje Evrope, s katerim se ugotavljajo potrebe 
po investicijah v energetske infrastrukture, da bi vzpostavili notranji energetski trg.
Poročevalka je vseeno podala nekaj predlogov za dodatno pojasnitev določenih podrobnosti, 
da bi preprečili dvojno poročanje; če je treba o investicijah poročati na podlagi druge 
zakonodaje EU, državam članicam o njih ne bo treba poročati.

Poročevalka tudi vztraja, da bi bilo treba okrepiti določbe v zvezi z zaupnostjo informacij in 
varnostjo podatkov.

Namen drugih pomembnih predlogov sprememb v osnutku poročila je:

 vključiti v področje uporabe premog, saj je pomemben element energetske mešanice in 
vpliva na energetsko politiko EU;
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 vključiti v poročanje o investicijah v infrastrukturo tudi tretje države, ki vplivajo na 
energetska omrežja v eni ali več državah članicah in zato na evropski energetski trg;

 uvesti obvezno poročanje tudi o zmogljivostih ne le v zvezi z utekočinjenim, ampak tudi 
stisnjenim zemeljskim plinom, tako za uvoz kot izvoz, saj bo po mnenju poročevalke v 
prihodnosti zelo pomemben za zagotovitev diverzifikacije preskrbe EU s plinom;

 znižati prag za poročanje o zmogljivostih za vetrno energijo na kopnem, saj lahko 
delokalizirana proizvodnja energije v manjših obratih postane pomemben del proizvodnje 
energije v EU;

 uvesti obvezno poročanje o zmogljivostih za skladiščenje električne energije.


