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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije in ceni njegovo celovitost pri reguliranju projektov 
vseevropske energetske infrastrukture, zlasti v zvezi s projekti skupnega interesa. Poročevalec 
zlasti pozdravlja ukrepe, namenjene poenostavitvi in pospešitvi postopka izdaje dovoljenj ter 
spodbuja njegovo sprejetje, kadar koli je mogoče, tudi za razvoj projektov energetske 
infrastrukture, ki niso čezmejni.

Poročilo poudarja regionalno razsežnost energetske infrastrukture in upošteva zlasti 
neposreden vpliv na državljane, ki ga predvideni pozitivni rezultati projekta z vidika 
zanesljivosti oskrbe z energijo, trajnosti ali učinkovitosti infrastrukture pogosto ne odtehtajo 
primerno. Zato bi bilo treba priznati vlogo regionalnih organov na posameznih stopnjah 
postopka izdaje dovoljenja, da bi tisti, ki jih to najbolj zadeva, imeli možnost vplivati na 
postopek sprejemanja odločitev. Poleg tega bi moral biti postopek zadevnih javnih 
posvetovanj poenoten na ravni EU.

Predlog bi moral biti tudi primerno uravnotežen med merili stroškovne učinkovitosti, ki so 
ključna z vidika podjetnikov, ki bodo v končni fazi financirali, razvijali in upravljali 
energetsko infrastrukturo, in predpogoji za zagotavljanje finančne podpore iz instrumenta za 
povezovanje Evrope. V slednjem primeru so bili predloženi ustrezni predlogi sprememb za 
opredelitev okoliščin, v katerih javni interes in koristi za potrošnike upravičujejo dodatna 
finančna sredstva in ne škodujejo načelu konkurenčnosti.

Poročevalec predlaga tudi širšo obravnavo projektov plinske infrastrukture v smislu 
vključevanja vseh njihovih potrebnih elementov na seznam upravičenosti, da se doseže 
tehnična skladnost in omogoči nemoteno delovanje bistvenih plinskih koridorjev povsod po 
Evropi.

Poročevalec meni, da bi morala biti enostavnost postopka v povezavi z vključenostjo 
zainteresiranih strani splošno vodilno načelo razvoja vseevropske energetske infrastrukture.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Ta uredba določa pravila za 
pravočasen razvoj in interoperatibilnost 
vseevropskih energetskih omrežij za 
izpolnitev ciljev energetske politike v 

(13) Ta uredba določa pravila za 
pravočasen razvoj in interoperatibilnost 
vseevropskih energetskih omrežij za 
izpolnitev ciljev energetske politike v 
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skladu s Pogodbo, kar zagotavlja delovanje 
notranjega energetskega trga in zanesljivo 
oskrbo z energijo v Uniji, spodbuja 
energetsko učinkovitost, ohranjanje 
energije ter razvoj novih in obnovljivih 
virov energije ter omogoča medsebojno 
povezovanje energetskih omrežij. S temi 
cilji ta predlog prispeva k pametni, 
trajnostni in vključujoči rasti ter prinaša 
koristi v zvezi s konkurenčnostjo ter 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo za celotno Unijo.

skladu s Pogodbo, kar zagotavlja delovanje 
notranjega energetskega trga in zanesljivo 
oskrbo z energijo v Uniji, spodbuja 
energetsko učinkovitost, ohranjanje 
energije ter razvoj novih in obnovljivih 
virov energije ter omogoča medsebojno 
povezovanje energetskih omrežij. S temi 
cilji ta predlog prispeva k pametni, 
trajnostni in vključujoči rasti ter prinaša 
koristi v zvezi s konkurenčnostjo ter 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo za celotno Unijo. Da se dosežejo 
ti cilji, predlog spodbuja organizacijo 
posvetovanj z regionalnimi organi, ki 
sodelujejo v procesu, na ustreznih 
stopnjah postopka izdajanja dovoljenj.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Države članice se poleg tega 
spodbujajo, naj določbe postopka 
izdajanja dovoljenj za projekte skupnega 
interesa po potrebi uporabijo tudi za 
druge projekte energetske infrastrukture.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi bilo treba spodbujati, naj uporabijo evropske najboljše prakse tudi za 
druge projekte, da bi povečale učinkovitost potrebne infrastrukture in preprečile 
prezasedenost ter se izognile uvedbi dvotirnega sistema.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. „energetska infrastruktura“ je vsa fizična 
oprema za prenos in distribucijo elektrike 
ali plina, prevoz nafte ali ogljikovega 
dioksida ali shranjevanje elektrike ali plina 
ter vse naprave za sprejem, shranjevanje, 
ponovno uplinjanje ali raztezanje 
utekočinjenega zemeljskega plina (UZP), 
ki se nahajajo v Uniji ali povezujejo Unijo 
z eno ali več tretjimi državami;

Or. en

Obrazložitev

Energetska infrastruktura za plin vključuje terminale za utekočinjen zemeljski plin; zaradi 
skladnosti s kategorijami iz člena 1 v Prilogi II se opredelitev prilagodi tako, da bo to 
upoštevala.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. „analiza stroškov in koristi 
energetskega sistema“ pomeni oceno, ki 
se izvede na zbirni vseevropski ravni kot 
podlaga za izbor projektov skupnega 
interesa v skladu s cilji desetletnega 
načrta za razvoj omrežja, kot je opredeljen 
v členu 8 Uredbe (ES) 715/2009.

Or. en

Obrazložitev
Uredba se sklicuje na razne analize stroškov in koristi, analize in ocene. Videti je, da sta 
potrebna pojasnilo in opredelitev. Analizo stroškov in koristi bi bilo treba pripraviti na zbirni 
ravni in ne za posamezne projekte.
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Projekti plinske infrastrukture temeljijo na trdnih zavezah s strani strank na trgu na podlagi 
testiranja trga ali s strani nacionalnih regulatornih organov. Za te projekte, ki že temeljijo na 
trdnih zavezah, bi bila analiza stroškov in koristi za posamezne projekte v veliki meri 
podvajanje dela.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– zanesljivost oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a – alinea 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– vključevanje načrtovanih obratov za 
proizvodnjo električne energije v omrežje, 
s posebnim poudarkom na obnovljivih 
virih energije;

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 6

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 ni ustrezno 
utemeljena ter nastane zaradi razlogov, ki 
niso višji razlogi izven nadzora 
predstavnika projekta:
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. S sprejetjem seznama projektov 
skupnega interesa za Unijo se ugotovita 
javni interes in nujnost teh projektov v 
zadevnih državah članicah, pri čemer ga 
kot takega priznajo vse zadevne strani.

2. S sprejetjem seznama projektov 
skupnega interesa za Unijo se ugotovita 
javni interes in nujnost teh projektov v 
zadevnih državah članicah, pri čemer ga 
kot takega priznajo vse zadevne strani, 
zlasti ustrezni regionalni organi, ki jih 
takšni projekti zadevajo.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) organe, zainteresirane strani in javnost, 
ki jih postopek zadeva;

(b) organe, zainteresirane strani in javnost, 
ki jih postopek predvidoma zadeva, s 
posebnim poudarkom na prepoznavanju 
ustreznih regionalnih organov, s katerimi 
se je treba posvetovati;

Or. en

Predlog spremembe 10

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 

1. ENTSO za električno energijo in 
ENTSO za plin predložita najpozneje en 
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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.

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 in obsega zlasti 
posvetovanje z ustreznimi regionalnimi 
organi, drugimi upravljavci infrastrukture 
ter ustreznimi organizacijami, ki jih 
zastopajo.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar so tveganja predstavnika projekta 
v zvezi s projektom za razvoj, izgradnjo, 
delovanje ali vzdrževanje projekta 
skupnega interesa, ki spada v kategorije iz 
točk 1 in 2 Priloge II, pri čemer so izvzeti 
projekti shranjevanja električne energije s 
črpanjem vode, večja kot tveganja, ki se 
običajno pojavijo v zvezi s primerljivim 
infrastrukturnim projektom, in kadar taka 
tveganja niso izvzeta v skladu s členom 36 
Direktive 2009/73/ES ali členom 17 
Uredbe (ES) št. 714/2009, nacionalni 
regulativni organi zagotovijo, da se temu 
projektu dodelijo ustrezne spodbude pri 
uporabi člena 37(8) Direktive 2009/72/ES, 
člena 41(8) Direktive 2009/73/ES, člena 14 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in člena 13 
Uredbe (ES) št. 715/2009.

1. Kadar so tveganja predstavnika projekta 
v zvezi s projektom za razvoj, izgradnjo, 
delovanje ali vzdrževanje projekta 
skupnega interesa, ki spada v kategorije iz 
točk 1 in 2 Priloge II, pri čemer so izvzeti 
projekti shranjevanja električne energije v 
obliki črpalno-akumulacijske elektrarne, 
večja kot tveganja, ki se običajno pojavijo 
v zvezi s primerljivim infrastrukturnim 
projektom, in kadar taka tveganja niso 
izvzeta v skladu s členom 36 
Direktive 2009/73/ES ali členom 17 
Uredbe (ES) št. 714/2009 ter ob 
upoštevanju pričakovanih prihodnjih 
stroškov za odjemalce energije, nacionalni 
regulativni organi zagotovijo, da se temu 
projektu dodelijo ustrezne spodbude pri 
uporabi člena 37(8) Direktive 2009/72/ES, 
člena 41(8) Direktive 2009/73/ES, člena 14 
Uredbe (ES) št. 714/2009 in člena 13 
Uredbe (ES) št. 715/2009.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) kateri koli drug ukrep, ki se zdi 
potreben in ustrezen.

(d) kateri koli drugi ukrep, ki se zdi 
potreben in ustrezen, vključno z 
zmanjševanjem tveganja višjih 
obratovalnih stroškov izvedenih projektov 
energetske infrastrukture.

Or. en

Obrazložitev

Za poenostavitev postopka vlaganja za podjetnike, ki sodelujejo pri razvoju projektov 
energetske infrastrukture, seznam spodbud, ki so na voljo, ne bi smel biti omejen na tiste iz 
člena 14(3) in bi moral pokrivati tudi tveganje predvidenih višjih obratovalnih stroškov po 
izvedbi infrastrukturnih projektov.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

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, razen projektov za skladiščenje 
električne energije v obliki črpalno-
akumulacijske elektrarne, so upravičeni do 
finančne podpore Unije v obliki 
nepovratnih sredstev, posojil ali 
zavarovanja za posojilo 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:
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Or. en

Obrazložitev

Prvi dve merili za projekte skupnega interesa iz člena 15(2) sta že dovolj kompleksni, da 
omogočata pravičen in smiseln izbor. Zato sprejetje odločitve o čezmejni razporeditvi 
stroškov ne bi smelo biti obvezno merilo.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Prvi dve merili za projekte skupnega interesa iz člena 15(2) sta že dovolj kompleksni, da 
omogočata pravičen in smiseln izbor. Zato sprejetje odločitve o čezmejni razporeditvi 
stroškov ne bi smelo biti obvezno merilo.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) projekt ni ustrezen glede na 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 poslovne sposobnosti 
preživetja projekta; in

(b) projekt tržno ni izvedljiv glede na 
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;

Or. en
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Obrazložitev

Prvi dve merili za projekte skupnega interesa iz člena 15(2) sta že dovolj kompleksni, da 
omogočata pravičen in smiseln izbor. Zato sprejetje odločitve o čezmejni razporeditvi 
stroškov ne bi smelo biti obvezno merilo.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za projekt je bila predložena odločitev o 
čezmejni razporeditvi stroškov v skladu s 
členom 13 ali za projekte, ki so bili izvzeti 
v skladu s členom 36 Direktive 2009/73/ES 
ali členom 17 Uredbe (ES) št. 714/2009, je 
bilo predloženo mnenje pristojnih 
nacionalnih regulativnih organov in 
Agencije o sposobnosti gospodarskega 
preživetja projekta.

(c) neobvezno, za projekt je bila 
predložena odločitev o čezmejni 
razporeditvi stroškov v skladu s členom 13 
ali za projekte, ki so bili izvzeti v skladu s 
členom 36 Direktive 2009/73/ES ali 
členom 17 Uredbe (ES) št. 714/2009, je 
bilo predloženo mnenje pristojnih 
nacionalnih regulativnih organov in 
Agencije o tržni izvedljivosti projekta.

Or. en

Obrazložitev

Prvi dve merili za projekte skupnega interesa iz člena 15(2) sta že dovolj kompleksni, da 
omogočata pravičen in smiseln izbor. Zato sprejetje odločitve o čezmejni razporeditvi 
stroškov ne bi smelo biti obvezno merilo.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk 1(e) in 4 Priloge II, so 
upravičeni tudi 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 
lahko zadevni predstavniki projektov 
dokažejo pomembne pozitivne zunanje 

3. Projekti skupnega interesa, ki spadajo v 
kategorije iz točk 1(e) in 4 Priloge II, so 
upravičeni tudi 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 
lahko zadevni predstavniki projektov 
dokažejo pomembne pozitivne zunanje 
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učinke projektov in majhno poslovno 
sposobnost preživetja.

učinke projektov in tržno neizvedljivost ali 
povečano operativno tveganje.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 17 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) povezave na spletna mesta projekta, 
ki jih vzpostavijo predstavniki projekta.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) 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.

(5) Plinske povezave med severom in 
jugom v zahodni Evropi („PSJ Zahod –
plin“): plinska infrastruktura povezav 
med severom in jugom v zahodni Evropi za 
dodatno diverzifikacijo oskrbovalnih poti 
ter povečanje kratkoročne dobavljivosti 
plina. 

Zadevne države članice: Belgija, Francija, 
Nemčija, Irska, Italija, Luksemburg, Malta, 
Nizozemska, Portugalska, Španija in 
Združeno kraljestvo.

Zadevne države članice: Belgija, Francija, 
Nemčija, Irska, Italija, Luksemburg, Malta, 
Nizozemska, Portugalska, Španija in 
Združeno kraljestvo.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev nekaterih plinskih koridorjev je treba preoblikovati tako, da bo vsebovala vse 
vrste infrastrukture (tudi podzemna skladišča in terminale za utekočinjen zemeljski plin) ter 
zvenela nevtralno. Bolj na splošno, bistveno je, da ne bodo izključene naložbe, ki bi lahko bile 
potrebne za povečanje čezmejnih zmogljivosti, kakršna je povečanje prožnosti sistema.
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 2 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Plinske povezave med severom in 
jugom v srednjevzhodni in jugovzhodni 
Evropi („PSJ Vzhod – plin“): regionalne 
plinske povezave med regijo Baltskega 
morja, Jadranskim in Egejskim morjem ter 
Črnim morjem predvsem za širjenje in 
povečanje varnosti oskrbovalnih poti s 
plinom.

(6) Plinske povezave med severom in 
jugom v srednjevzhodni in jugovzhodni 
Evropi („PSJ Vzhod – plin“): regionalna 
plinska infrastruktura med regijo 
Baltskega morja, Jadranskim in Egejskim 
morjem ter Črnim morjem, predvsem za 
diverzifikacijo in povečanje varnosti 
oskrbovalnih poti s plinom.

Zadevne države članice: Avstrija, 
Bolgarija, Ciper, Češka republika, 
Nemčija, Grčija, Madžarska, Italija, 
Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija.

Zadevne države članice: Avstrija, 
Bolgarija, Ciper, Češka republika, 
Nemčija, Grčija, Madžarska, Italija, 
Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev nekaterih plinskih koridorjev je treba preoblikovati tako, da bo vsebovala vse 
vrste infrastrukture (tudi podzemna skladišča in terminale za utekočinjen zemeljski plin) ter 
zvenela nevtralno. Bolj na splošno, bistveno je, da ne bodo izključene naložbe, ki bi lahko bile 
potrebne za povečanje čezmejnih zmogljivosti, kakršna je povečanje prožnosti sistema.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 2 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Južni plinski koridor („JPK“): prenos 
plina iz Kaspijskega bazena, osrednje 
Azije, Bližnjega vzhoda in vzhodnega 
Sredozemlja v Unijo za povečanje 
raznolikosti dobave plina.

(7) Južni plinski koridor („JPK“): plinska 
infrastruktura za večjo diverzifikacijo 
dobave plina iz Kaspijskega bazena, 
osrednje Azije, Bližnjega vzhoda in 
vzhodnega Sredozemlja v Unijo.

Zadevne države članice: Avstrija, 
Bolgarija, Češka republika, Ciper, Francija, 
Nemčija, Madžarska, Grčija, Italija, 

Zadevne države članice: Avstrija, 
Bolgarija, Češka republika, Ciper, Francija, 
Nemčija, Madžarska, Grčija, Italija, 
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Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija. Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev nekaterih plinskih koridorjev je treba preoblikovati tako, da bo vsebovala vse 
vrste infrastrukture (tudi podzemna skladišča in terminale za utekočinjen zemeljski plin) ter 
zvenela nevtralno. Bolj na splošno, bistveno je, da ne bodo izključene naložbe, ki bi lahko bile 
potrebne za povečanje čezmejnih zmogljivosti, kakršna je povečanje prožnosti sistema.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Priloga III – odstavek 1 – točka 1 - alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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, 
ustreznih regionalnih organov iz vseh 
zadevnih držav članic, upravljavcev 
prenosnih sistemov, ki morajo sodelovati 
na regionalni ravni v skladu s členom 6 
Direktive 2009/72/ES in členom 12 
Uredbe (ES) št. 714/2009, ter 
predstavnikov projektov, ki jih zadeva 
vsaka od zadevnih prednostnih nalog iz 
Priloge I, ter tudi iz Komisije, Agencije in 
ENTSO za električno energijo.

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Priloga III – odstavek 1 – točka 1 - alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru projektov na področju plina, ki 
spadajo pod kategorije iz točke 2 

(1) V primeru projektov na področju plina, 
ki spadajo pod kategorije iz točke 2 
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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.

Priloge II, je vsaka skupina sestavljena iz 
predstavnikov držav članic, nacionalnih 
regulativnih organov, ustreznih 
regionalnih organov iz vseh zadevnih 
držav članic, 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, vseh zadevnih 
upravljavcev infrastrukture in 
organizacij, ki te upravljavce zastopajo,
ter predstavnikov projektov, ki jih zadeva 
vsaka od zadevnih prednostnih nalog iz 
Priloge I, ter tudi iz Komisije, Agencije in 
ENTSO za plin.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana uredba bi morala priznati vlogo, ki jo imajo terminali za utekočinjen zemeljski 
plin in podzemna skladišča pri zagotavljanju prožnosti za notranji energetski trg. V skladu s 
tem bi morali imeti upravljavci skladišč in terminalov za utekočinjen zemeljski plin uradno 
status zainteresirane strani v postopku izbire projektov skupnega interesa in v analizi stroškov 
in koristi; zato bi morali imeti ti upravljavci infrastrukture in organizacije, ki jih zastopajo 
(GIE), uradno status zainteresirane strani pri sestavi skupin, saj predstavlja upravljavce 
skladišč in terminalov za utekočinjen zemeljski plin, ki so tudi predstavniki projektov.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Priloga III – odstavek 1 – točka 1 - alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Priloga III – odstavek 2 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(4) V primeru vseh seznamov projektov 
skupnega interesa na ravni Unije, sprejetih 
po 1. avgustu 2013, so predlagani projekti 
za prenos plina, sprejem, ponovno 
uplinjanje ali raztezanje utekočinjenega 
zemeljskega plina (UZP) 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

Zaradi doslednosti bi morali biti vključeni terminali za utekočinjen zemeljski plin, ki so 
navedeni tudi v točki 2 Priloge II.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Priloga VI –odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zainteresirane strani, na katere projekt 
skupnega interesa vpliva, vključno z 
ustreznimi organi, lastniki zemljišč in 
državljani, ki živijo v bližini projekta, 
splošno javnostjo in njihovimi združenji, 
organizacijami ali skupinami, so podrobno 
obveščene, v zgodnji fazi pa se z njimi tudi 
odprto in pregledno posvetuje. Pristojni 
organ po potrebi dejavno podpira 
dejavnosti, ki jih izvaja predstavnik 
projekta;

(a) zainteresirane strani, na katere projekt 
skupnega interesa vpliva, vključno z 
ustreznimi nacionalnimi in regionalnimi
organi, lastniki zemljišč in državljani, ki 
živijo v bližini projekta, splošno javnostjo 
in njihovimi združenji, organizacijami ali 
skupinami, so podrobno obveščene, v 
zgodnji fazi pa se z njimi tudi odprto in 
pregledno posvetuje. Pristojni organ po 
potrebi dejavno podpira dejavnosti, ki jih 
izvaja predstavnik projekta;

Or. en
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