
AD\899940SL.doc PE483.779v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za promet in turizem

2011/0300(COD)

8.5.2012

MNENJE
Odbora za promet in turizem

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

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))

Pripravljavec mnenja: Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz



PE483.779v02-00 2/19 AD\899940SL.doc

SL

PA_Legam



AD\899940SL.doc 3/19 PE483.779v02-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Uvod

Za uresničitev energetskih ciljev Unije glede konkurenčnosti, trajnosti in zanesljive oskrbe z 
energijo1 ter dokončanje notranjega trga, ki bo koristil evropskemu prometnemu sektorju, so 
potrebna velika prizadevanja za posodobitev in razširitev evropske prometne, pa tudi 
energetske infrastrukture. Predlog Komisije je usmerjen predvsem v vzpostavitev ustreznih 
postopkov in pravil za to.

Komisija je že leta 20102 pozvala k novi politiki EU za energetsko infrastrukturo, da bi 
uskladili in optimizirali razvoj omrežij, pri čemer je poudarila, da je treba zamenjati sedanjo 
politiko vseevropskega energetskega omrežja (TEN-E) z učinkovitejšim regulativnim 
okvirom, pri tem pa upoštevati solidarnost med državami članicami.

Junija 2011 je sprejela sporočilo o naslednjem večletnem finančnem okviru (2014–2020)3, v 
katerem predlaga vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope zaradi dokončanja 
prednostne energetske, prometne in digitalne infrastrukture z enotnim skladom v višini 
40 milijard EUR, od katerih naj bi bilo 9,1 milijarde EUR namenjenih energetiki.

Kar zadeva področje pristojnosti odbora TRAN, je treba poudariti koristnost sinergij pri 
uveljavljanju projektov evropske prometne infrastrukture (prek omrežij TEN-T) in energetske 
infrastrukture, uskladiti transportne in energetske infrastrukturne projekte, kjer je to mogoče, 
ter racionalizirati upravne postopke, postopke za izdajo dovoljenj in okoljske postopke za 
skupne energetske in prometne koridorje.  

Drugi vidiki predloga, povezani s prometom, zadevajo prevoz nafte, plina in elektrike v EU: 
predvsem nafta in plin se prevažata z ladjami, po cestah ali železnici, tako da bi drugačna 
prometna politika tu resnično lahko prinesla spremembe. 

Kar 80 % uvožene surove nafte v EU pripeljejo tankerji. Pomemben del notranjega naftnega 
omrežja EU je, da je njen zahodni del z naftovodom povezan z največjimi evropskimi 
pristanišči, večina rafinerij v osrednji in vzhodni Evropi (EU-12) pa se napaja iz naftovoda
Družba iz Rusije (okoli 60 milijonov ton letno) z omejenimi povezavami med zahodno- in 
vzhodnoevropskimi omrežji. Tako je zato, ker je bila vzhodnoevropska naftna infrastruktura 
zasnovana in zgrajena med hladno vojno. Poleg tega se pričakuje, da bo v teh državah 
povpraševanje med letoma 2010 in 2020 v primerjavi z državami EU-15 naraslo za 7,8 %, 
splošno gledano pa bo nafta ostala pomemben del evropske mešanice goriv tudi po tem 
obdobju. Zaradi tega prihaja do pritiskov, da bi razvili naftno infrastrukturo, s katero bi v 
srednji in vzhodni Evropi zagotovili zanesljivo oskrbo.

Prevoz nafte je za okolje zelo nevaren. Če bi v sistemu Družba prišlo do motenj v dobavi, bi 
se zaradi omejenih alternativnih dobavnih možnosti močno povečal tankerski promet v 
ekološko krhkih Baltiku, Črnem morju ter Bosporju in Dardanelah, torej bi bila velika 

                                               
1 Sklepi Evropskega sveta, 4. februarja 2011.
2 COM(2010)0677.
3 COM(2011)0500/I in COM(2011)0500/II (poglavja o posameznih politikah).
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bojazen zaradi potencialne nevarnosti nesreč in razlitja nafte. Baltik vsak mesec prepluje 3500 
do 5000 ladij. Od tega je do 25 % tankerjev, ki prepeljejo približno 170 milijonov ton nafte na 
leto. Če bi zmanjšali tankerski promet, bi to pomenilo manjšo nevarnost razlitja nafte, pa tudi 
zmanjšanje emisij CO2 in NOx. 

V energetiki EU ima pomembno vlogo tudi zemeljski plin, saj je trajnosten in nizkoemisijski 
vir, ki daje čisto energijo za proizvodnjo električne energije (zlasti soproizvodnjo) in se lahko 
hitro prenese na prometno področje. Če bi ga uporabili kot gorivo (utekočinjeni in stisnjeni 
zemeljski plin), bi v celoti ustrezal ciljem čistega prometa. Se pa EU precej zanaša na uvoženi 
zemeljski plin, tako da je močno odvisna od infrastrukture.

Vse večje energetske zahteve bi lahko podprli z večjo rabo utekočinjenega in stisnjenega 
zemeljskega plina. Zato bi morali bolje in učinkoviteje uporabljati sedanjo in načrtovano 
mrežo energetske infrastrukture. 

Da bi dokončali notranji trg plina, bi morala biti EU opremljena z ustrezno infrastrukturo za 
zemeljski plin. Razviti je treba nove prenosne zmogljivosti za dobavo, povezave med 
državami članicami ter nove objekte za skladiščenje in ponovno uplinjanje. Ukrepati je treba 
za rešitev sedanjih vrzeli glede naložb, obenem pa okrepiti in razviti nacionalna prenosna 
omrežja. Nove smernice zajemajo tudi vprašanje „energetskih otočkov“ in neobstoječih 
povezav med nacionalnimi trgi zemeljskega plina, na primer na območju ob Baltiku ter v 
srednji in vzhodni Evropi.

Predlogi

Na podlagi zgoraj navedenega kot žarišče pozornosti predlagamo: 

(1) uveljavljanje sinergij med infrastrukturnimi projekti EU na področju prometa in energije, 
med drugim s spodbujanjem pristojnih organov, naj podeljujejo skupna dovoljenja, tudi na 
okoljevarstvenem področju;

(2) nadaljnji razvoj že obstoječega naftnega omrežja v EU, da bi izboljšali povezave med 
državami EU-12 in EU-15 ter zagotovili zanesljivo oskrbo z nafto v regiji EU-12; 

(3) zmanjšanje nevarnosti ekoloških katastrof zaradi velike uporabe tankerjev; 

(4) spodbujanje vloge regionalnih terminalov za utekočinjeni zemeljski plin, posebno 
pozornost pa je treba nameniti prevozu s tovornimi ladjami, po železnici in s tovornjaki; 

(5) spodbujanje vloge zemeljskega plina kot trajnostnega vira energije; 

(6) prizadevanje za povezanost trga in odpravo izoliranosti energetskih trgov;

(7) podporo ciljem EU glede smotrnih in prožnih nacionalnih prenosnih omrežij.

PREDLOGI SPREMEMB
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Odbor za promet in turizem poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Zaradi geomorfoloških razmer in 
lege najbolj odročnih regij je treba 
upoštevati vprašanje njihove energetske 
neodvisnosti in oskrbe z energijo, zlasti pri 
določitvi projektov, ki so v skupnem 
interesu, ker imajo te regije posebej 
primerne lokacije za pridobivanje energije 
iz obnovljivih virov, kar je odločilni pogoj 
za doseganje ciljev Unije na področju 
energetske politike in politike varovanja
podnebja.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Ocena sedanjega okvira TEN-E je jasno 
pokazala, da je prispevek te politike sicer 
pozitiven za izbrane projekte, saj so postali 
politično prepoznavni, vendar politika 
nima prave vizije ter ni ustrezno usmerjena 
in prilagodljiva, da bi lahko zapolnila 
ugotovljene infrastrukturne vrzeli.

(5) Ocena sedanjega okvira TEN-E je jasno 
pokazala, da je prispevek te politike sicer 
pozitiven za izbrane projekte, saj so postali 
politično prepoznavni, vendar politika 
nima prave vizije ter ni ustrezno usmerjena 
in prilagodljiva, da bi lahko zapolnila 
ugotovljene infrastrukturne vrzeli; v zvezi s 
tem poudarja, kako pomembno je 
prepoznati morebitne prihodnje vrzeli v 
povpraševanju po energiji in oskrbi z njo.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Za notranje omrežje naftovodov v 
Uniji je potrebno nadaljnje povezovanje 
med zahodnim in vzhodnim delom, da bi 
zagotovili zanesljivo oskrbo v vsej Uniji.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Da se zagotovi zanesljiva oskrba v 
vsej Uniji, je treba izgraditi povezave med 
zahodnim, vzhodnim in jugovzhodnim 
delom prenosnega omrežja v Uniji.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Pomembna sestavina pri zniževanju 
okoljskega tveganja zaradi prevoza nafte 
je manjša uporaba tveganih oblik prevoza, 
na primer tankerjev.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Za zagotovitev stabilnosti napetosti 
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in frekvence je treba posebno pozornost 
nameniti stabilnosti evropskega omrežja 
električne energije, in sicer v 
spreminjajočih se pogojih čedalje večjega 
napajanja omrežja s spremenljivimi 
obnovljivimi viri energije. Na področju 
raziskav so potrebna nadaljnja 
prizadevanja, da bi s pametnimi omrežji, 
skladiščnimi zmogljivostmi in pametnimi 
kombinacijami energetskih virov 
kompenzirali nihanja v električnem toku, 
ki se proizvede z izkoriščanjem obnovljivih 
virov energije.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Navezava priobalnih potencialov na 
Unijo je nadvse pomembna. Vključevanje 
priobalnih potencialov Severnega morja, 
Baltika in Črnega morja je bistveno za 
razvoj notranjega energetskega trga 
Unije.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Da bi upoštevali naraščajoče 
povpraševanje po električni energiji do 
leta 2020, ki bo enkrat večje od 
povpraševanja po plinu, bi bilo treba 
predvideti financiranje Unije za projekte 
na področju električne energije, tako da 
bo na voljo dovolj sredstev v skladu z 
dolgoročno energetsko politiko Unije, 
zlasti za projekte na področju 
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elektrifikacije prometa.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Na energetskem in prometnem 
področju bi bilo treba spodbujati 
sodelovanje prek horizontalnih projektov, 
da bi razvili sinergije z dodano vrednostjo 
za Unijo.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Načrtovanje in izvajanje projektov 
Unije na področju energetske in prometne 
infrastrukture bi moralo biti toliko 
usklajeno, da bi ustvarjalo ekonomsko, 
tehnično in okoljsko smiselne sinergije z 
ustreznim upoštevanjem varnostnih 
vidikov.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Izvedba energetskih 
infrastrukturnih omrežij v nobenem 
primeru ne bi smela povzročiti škode 
evropski (umetniški, kulturni, turistični, 
okoljski) dediščini, kot je navedeno v 
resoluciji Evropskega parlamenta z dne 
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27. septembra 2011 o Evropi, prvi svetovni 
turistični destinaciji – nov okvir evropske 
turistične politike1, v kateri je navedeno, 
naj Komisija in države članice sprejmejo 
vse ustrezne ukrepe za varovanje evropske 
dediščine in premoženja za prihodnje 
generacije.
_____________
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0407.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Pristojni organi bi morali razmisliti 
o podeljevanju skupnih dovoljenj za 
projekte v skupnem interesu, pri katerih bi 
se porajale sinergije med 
infrastrukturnimi projekti Unije na 
področju energije in prometa.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21b) Pri načrtovanju različnih 
vseevropskih omrežij bi bilo treba dati 
prednost povezovanju prometnih, 
komunikacijskih in energetskih omrežij, 
da bi zagotovili kar največji možni 
prihranek prostora, in vedno, če je to 
mogoče, podpirati ponovno uporabo 
obstoječih in/ali opuščenih tras, da bi tako 
na najmanjšo možno mero zmanjšali 
družbeno-gospodarski, okoljski in 
finančni vpliv.
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) Zaradi čezmejne narave projektov bi 
bilo treba v vseh zadevnih državah 
članicah zaostriti roke za javno 
posvetovanje, med drugim ob upoštevanju 
potrebe po zagotavljanju vseh pomembnih 
informacij v jezikih zadevnih držav članic 
in raznolikosti postopkov v vsaki državi 
članici, da bo zagotovljena polna udeležba 
vseh zadevnih akterjev (državljani, občine, 
regije itd.).

Obrazložitev

Čezmejna narava številnih energetskih infrastruktur tako kot pri prometu pomeni dodaten 
izziv v zvezi s postopki posvetovanja z javnostjo. Da bi presegli te težave in dosegli večjo 
sprejetost projektov, obenem pa bi še vedno upoštevali nujnost ukrepanja, predlagamo 
zaostritev rokov za posvetovanje glede na jasne potrebe, ki so posledica različnih jezikov in 
postopkov v državah članicah.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Energetska infrastruktura, zlasti v 
zvezi s prometnimi omrežji, bi morala biti 
načrtovana in opredeljena tako, da ne 
predvideva tranzita konvojev, ki prevažajo 
ogljikovodike, v naseljih, da se izognemo 
morebitnemu tveganju za varnost 
prebivalcev.

Predlog spremembe 16
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Evropski energetski program za 
oživitev (EEPR) je pokazal dodatno 
vrednost znatne finančne pomoči Unije, s 
katero je mogoče privabiti zasebno 
financiranje, pri čemer je omogočil 
izvajanje projektov evropskega pomena.
Evropski svet je 4. februarja 2011 priznal, 
da so za nekatere projekte energetske 
infrastrukture potrebna omejena javna 
finančna sredstva za pridobitev zasebnih 
sredstev. Zaradi gospodarske in finančne 
krize ter proračunskih omejitev je treba 
razviti usmerjeno podporo v obliki 
nepovratnih sredstev in finančnih 
instrumentov v okviru naslednjega 
večletnega finančnega okvira, ki bo 
privabila nove vlagatelje v prednostne 
koridorje in območja energetske 
infrastrukture ter hkrati ohranila minimalen 
prispevek iz proračuna Unije.

(29) Evropski energetski program za 
oživitev (EEPR) je pokazal dodatno 
vrednost znatne finančne pomoči Unije, s 
katero je mogoče privabiti zasebno 
financiranje, pri čemer je omogočil 
izvajanje projektov evropskega pomena.
Evropski svet je 4. februarja 2011 priznal, 
da so za nekatere projekte energetske 
infrastrukture potrebna omejena javna 
finančna sredstva za pridobitev zasebnih 
sredstev. Zaradi gospodarske in finančne 
krize ter proračunskih omejitev je treba 
razviti usmerjeno podporo v obliki 
nepovratnih sredstev, finančnih 
instrumentov in državnih poroštev v 
okviru naslednjega večletnega finančnega 
okvira, ki bo privabila nove vlagatelje v 
prednostne koridorje in območja 
energetske infrastrukture ter hkrati ohranila 
minimalen prispevek iz proračuna Unije.

Predlog spremembe 17

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 

(30) Projekti skupnega interesa na 
področjih električne energije, plina in 
ogljikovega dioksida ter razvoj in 
namestitev energetske infrastrukture za 
dekarbonizacijo prometa 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 
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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.

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.

Obrazložitev

Kot je predvideno v beli knjigi o prometu, je cilj EU dekarbonizacija njenega prometa. Za 
doseganje tega cilja je potrebna finančna podpora za razvoj in namestitev infrastruktur 
električne energije, vodika in drugih virov, ki bodo pripomogli k zmanjšanju emisij, v urbanih 
vozliščih ter vzdolž prometnih koridorjev.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka c – alinea 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– uvedba bistveno večjih količin 
nizkoogljičnih električnih naprav, kot so 
električna vozila, prek naprednega 
tehničnega in tržnega posredovanja;

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) v primeru projektov za prenos nafte, ki 
spadajo v kategorije iz točke 3 Priloge II, 
projekt pomembno prispeva k naslednjim 
trem posebnim merilom:

(d) v primeru projektov za prenos nafte, ki 
spadajo v kategorije iz točke 3 Priloge II, 
projekt pomembno prispeva k naslednjim 
trem posebnim merilom:

– zanesljivost oskrbe z zmanjšanjem – zanesljivost oskrbe z zmanjšanjem 
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odvisnosti od enega samega vira ali poti; odvisnosti od enega samega vira ali poti in 
z doseganjem vse večje povezljivosti;

– učinkovita in trajnostna raba virov z 
blaženjem okoljskih tveganj;

– učinkovita in trajnostna raba virov z 
blaženjem okoljskih tveganj, zlasti z 
manjšo uporabo bolj tveganih oblik 
prevoza nafte, na primer tankerjev;

– interoperabilnost; – interoperabilnost;

Predlog spremembe 20

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, lahko Komisija 
imenuje evropskega koordinatorja za 
obdobje največ enega leta, ki se lahko 
dvakrat obnovi, če se nacionalni organi ali 
lokalni ali regionalni organi o tem ne 
morejo pravočasno dogovoriti.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri izbiri evropskega koordinatorja se 
upoštevajo njegove izkušnje v zvezi s 
posameznimi nalogami, ki so mu 
predložene v okviru zadevnega(-ih) 
projekta(-ov).

3. Pri izbiri evropskega koordinatorja se 
upoštevajo njegove izkušnje v zvezi s 
posameznimi nalogami, ki so mu 
predložene v okviru zadevnega(-ih) 
projekta(-ov). Pred njegovim 
imenovanjem se mora evropski 
koordinator oziroma se morajo kandidati 
za to mesto zagovarjati med pristojnim 
odborom Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe 22
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaradi izpolnjevanja rokov iz člena 11 in 
zmanjšanja upravne obremenitve za 
dokončanje projektov skupnega interesa 
sprejmejo države članice v devetih mesecih 
od začetka veljavnosti te uredbe ukrepe za 
poenostavitev okoljskega ocenjevanja. Ti 
ukrepi ne posegajo v obveznosti iz 
zakonodaje Unije.

Zaradi izpolnjevanja rokov iz člena 11 in 
zmanjšanja upravne obremenitve za 
dokončanje projektov skupnega interesa 
sprejmejo države članice v dvanajstih
mesecih od začetka veljavnosti te uredbe 
ukrepe za poenostavitev okoljskega 
ocenjevanja. Ti ukrepi ne posegajo v 
obveznosti iz zakonodaje Unije.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V primeru čezmejnih projektov, ki se 
izvajajo v dveh ali več državah članicah, se 
posvetovanja z javnostjo iz odstavka 4 v 
vsaki zadevni državi članici organizirajo 
najpozneje dva meseca od datuma začetka 
prvega posvetovanja z javnostjo v eni od 
navedenih držav članic.

5. V primeru čezmejnih projektov, ki se 
izvajajo v dveh ali več državah članicah, se 
posvetovanja z javnostjo iz odstavka 4 v 
vsaki zadevni državi članici organizirajo 
najpozneje štiri mesece od datuma začetka 
prvega posvetovanja z javnostjo v eni od 
navedenih držav članic. Posvetovanja 
potekajo v uradnih jezikih teh držav.

Obrazložitev

Čezmejna narava številnih energetskih projektov enako kot pri prometu pomeni dodaten izziv 
v zvezi s postopki posvetovanja z javnostjo.  Ob upoštevanju nujnosti ukrepanja in zaradi 
zagotovitve večje sprejetosti projektov predlagamo zaostritev rokov za posvetovanje v 
primeru čezmejnih projektov.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 17 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija bo na internetu v vseh uradnih 
jezikih EU vzpostavila platformo za 
preglednost infrastrukture, ki bo enostavno 
dostopna širši javnosti. Ta platforma bo 
vsebovala naslednje informacije:

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 17 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) informacije o posodobljenem 
seznamu projektov skupnega interesa;

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 17 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) informacije o delu regionalnih 
skupin, vključno s povezavami nanj.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Priloga I – točka 4 – točka -10 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-10) Infrastrukturno omrežje za 
oskrbovanje z energijo za dekarbonizacijo 
prometa:
razvoj in namestitev infrastrukturnih 
omrežij, ki prispevajo k zmanjšanju emisij 
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v prometu (vodik, električna vozila, 
izmenjava akumulatorjev) v urbanih 
vozliščih ter vzdolž prometnih koridorjev.
Zadevne države članice: vse.

Obrazložitev

Pomembno je, da je v smernicah za TEN-E eno tematsko področje namenjeno razvoju in 
namestitvi infrastruktur za oskrbo z energijo, ki pripomore k zmanjšanju emisij CO2 v 
prometu. Jasen primer tega so vodikove postaje ali sistem za izmenjavo električnih 
akumulatorjev, ki je nedavno prejel podporo sredstev za TEN-T kot inovativni projekt (okolju 
prijaznejša evropska prometna infrastruktura za električna vozila).

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) zadevna infrastruktura za oskrbo 
električnih ali hibridnih vozil z električno 
energijo;

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) pristaniške naprave za oskrbo ladij v 
pristaniščih z električno energijo, ki je 
proizvedena na kopnem, namesto z 
uporabo motorjev na krovu;

Predlog spremembe 30

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

(3a) Vsaka skupina objavi dnevne rede in 
zapisnike svojih srečanj na internetu.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 4 – podtočka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) Uvedba bistveno večjih količin 
nizkoogljičnih električnih naprav, kot so 
električna vozila, prek naprednega 
tehničnega in tržnega posredovanja.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 5 – podtočka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Učinkovita in trajnostna uporaba virov 
se ovrednoti z oceno obsega, v katerem se 
pri projektu uporablja obstoječa 
infrastruktura in v katerem projekt prispeva 
k zmanjšanju obremenitve in tveganj za 
okolje in podnebne spremembe.

(c) Učinkovita in trajnostna uporaba virov 
se ovrednoti z oceno obsega, v katerem se 
pri projektu uporablja obstoječa 
infrastruktura in v katerem projekt prispeva 
k zmanjšanju obremenitve in tveganj za 
okolje in podnebne spremembe, na primer 
z nadomeščanjem bolj tveganih prometnih 
sredstev, kot so tankerji, z manj tveganimi 
oblikami prevoza.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 3 – podtočka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) možnostih za vložitev pritožbe in 
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uporabe pravnih sredstvih pri pristojnih 
organih

Obrazložitev

Za zagotovitev večje legitimnosti in sprejetosti projektov je treba opredeliti možna pravna 
sredstva in pristojne organe.
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