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KRATKA OBRAZLOŽITEV

TEN-E: Shopping list or focus on sustainable energy system?

A) Common Interest or Christmas shopping list?

The annexes I to III of the proposed legislation are not selective, but rather include all 
possibilities for future needs rather than a serious attempt to rationalise investment with a 
strategic vision.

The reason for this "Christmas shopping list" (230 projects) is the actual selection method. 
Due to pressure from their national energy companies, EU governments have promoted their 
own projects. Furthermore, the Commission instead of establishing real criteria for selection 
is only making minor adjustments to the original Member States proposals.

This situation cannot be allowed to continue, instead more details of all the proposed projects 
must be provided, including: information on their cost; justification; long-term impact on the 
market and environmental impact. But we have also to question the fundamental logic of grid 
building.

B) More lines = More competitive EU energy markets?

The EU Commission has stated that each Member State should have an import/export 
capacity of 10% of its total installed capacity to facilitate increased competition and speed up 
liberalisation. However, there is no empirical evidence to suggest that achieving a 10% target 
will create any significant improvement in competition. For example the UK has only a 3% 
export capacity and yet has one of the most competitive electricity systems whereas countries 
like Italy with an import capacity of 25% have high electricity prices due to a non-functioning 
market.

Empirical data show that a competitive, well functioning electricity market results from a 
clear and defined market regulation (unbundling, strict market abuse control, favouring new 
entrance) rather than a requirement for an arbitrary level of import capacity.

Creating artificial (and EU sponsored interconnections) will not increase competition in the 
sector but is rather aid the development of oligopoly structures in the energy sector.  Already, 
the largest eight utilities own 75% of the electricity generation market furthermore they are 
also in control of the relevant interconnects and even more important the trading market. 

C) More lines = more security?

A large section of the EU TEN-E budget is earmarked for additional power lines between 
Italy and its neighbouring countries. This ignores the causes and lessons of the biggest 
blackout of European recent history.

The Italian case is a clear example that extremely high interconnection capacities is not an 
insurance against security of supply. As clearly stated by D. Maillard, the highest civil servant 
in the French energy administration: "one could put forward […] that the Italian black-out 
can be traced to too many transborder inter-connections" (Energie Plus, 15.01.2004).
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Experience shows that a secure energy supply does not require long distance electricity 
transport, rather the reverse as the creation of localised production significantly increase 
security of supply, reduces the impacts to the environment, create more jobs and limit 
drastically the investment need for new grids. The use of distributed generation and in 
particular with renewable energy, as outlined by the International Energy Agency, will result 
in lower CO2 emissions from the sector than might otherwise have occurred.

One of the major reasons why Italy is so dependent on electricity imports is that in today’s 
distorted EU electricity market, there was little incentive to invest in new power production is 
Italy, as 

- The allocation of import capacities is controlled on a non-market based system which is 
contrary to EU law (some Italian companies use the grid for free to import large quantities 
of electricity from France)

- EDF is exporting electricity at below production costs as acknowledged by the "Cour des 
Comptes", 01.02.2005.

- Dominant companies are obstructing new market entrance.

One of the hidden agenda of the TEN-E is to perpetuate the EDF dumping practices. In this 
respect, we question the priorities given to interconnectors between France and its 
neighbouring countries.

D) Real priorities for TEN-E

Each of the proposed projects of common interest must be assessed to ensure that they are 
necessary, have the support of the local populations, do not distort the market, allow the 
development of distributed generator and do not lead to a reduction in security of supply. 
Projects of European Interests that do not fulfil all these criteria must be rejected. 
Furthermore, in order to avoid market distortion and to ensure that funding is only allocated to 
environmentally and economically sustainable projects your rapporteur is suggesting to delete 
all the annexes until these criteria have been clearly developed and applied by the EU 
institutions.

D.1 Priority for gas TEN-E

A fluid and competitive gas market in Europe is a precondition for:

Ø a functioning electricity market, as most new entrance in the EU electricity market 
will be highly efficient gas power station

Ø a more decentralised system, including cogeneration, and thus more 
environmentally friendly and also more stable electricity system.

The combination of smaller, more flexible power stations and a better harmonisation of 
electricity markets in Europe (the latter will reduce the artificial short term flows which are 
due to the today market imperfections) will bring relief to the today congested electricity grid 
in Europe.

A well functioning gas market needs regulation on access to gas storage. Europe needs also to 
regularly improve its gas efficiency with long-term instruments such as quantitative 
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commitment by distributors to reduce consumption. Only such measures will allow the EU to 
fulfil its commitment on Climate Change.

D.2 Priority for electricity TEN-E

The sole priority must be the integration of renewables in the network. Large-scale wind 
farms in the North Sea and other parts of Europe project must definitely and quickly promoted 
under TEN-E.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 8

(8) Ker se projektne specifikacije lahko 
spreminjajo, se navajajo okvirno. Komisija 
mora torej biti pooblaščena, da jih 
posodablja. Ker ima projekt lahko znatne 
politične in gospodarske posledice, je 
pomembno, da se poišče ustrezno ravnotežje 
med zakonodajnim nadzorom in 
fleksibilnostjo pri določanju projektov, ki 
zaslužijo morebitno podporo Skupnosti.

(8) Ker se projektne specifikacije lahko 
spreminjajo, se navajajo okvirno. Komisija 
mora torej biti pooblaščena, da jih 
posodablja. Ker ima projekt lahko znatne 
politične, okoljske in gospodarske posledice, 
je pomembno, da se poišče ustrezno 
ravnotežje med zakonodajnim nadzorom in 
fleksibilnostjo pri določanju projektov, ki 
zaslužijo morebitno podporo Skupnosti.

Obrazložitev

Gradnja visokonapetostnih daljnovodov, visokotlačnih plinovodov ali skladiščnih objektov 
nima le znatnih političnih in gospodarskih vplivov, ampak tudi okoljske.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 9

(9) Morala bi obstajati možnost, da nekateri 
prednostni projekti ali deli prednostnih 
projektov izboljšajo priprave in izvajanje z 
ustvarjanjem ekipe za usklajevanje, v kateri 
bi sodelovala Skupnost, za obdobje trajanja 

črtano

  
1 UL C xxx, 12.10.2004, str. xxx.
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zadevnih prednostnih projektov. Zato bi 
morala biti Komisija pooblaščena za 
imenovanje evropskega usklajevalca za 
take projekte, za spodbujanje sodelovanja z 
uporabniki in ponudniki ter za 
zagotavljanje izvajanja potrebnega 
spremljanja, da je Komisija obveščena o 
napredovanju.

Obrazložitev

V preteklosti je prihajalo do čezmejnega sodelovanja brez predhodnega dovoljenja Komisije.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 11

(11) Opredelitev projektov skupnega 
interesa, njihove specifikacije in prednostni 
projekti ne posegajo v rezultate presoje 
vplivov na okolje za projekte, načrte ali 
programe.

(11) Opredelitev projektov skupnega 
interesa, njihove specifikacije in prednostni 
projekti ne posegajo v rezultate potrebnega 
postopka javnega posvetovanja in presoje 
vplivov na okolje za projekte, načrte ali 
programe.

Obrazložitev

Tako zahtevne projekte, kot je gradnja visokonapetostnih daljnovodov morajo zmeraj potrditi 
lokalni in regionalni državljani. Postopka javnega posvetovanja se ne da preglasovati.

Predlog spremembe 4
Člen 2, odstavek 1, točka (a)

(a) vse visokonapetostne daljnovode razen 
tistih v distribucijskih omrežjih in za 
podmorske povezave, če se ta infrastruktura 
uporablja za medregionalni ali mednarodni 
prenos oziroma povezavo;

(a) vse visokonapetostne daljnovode razen 
tistih v distribucijskih omrežjih in za 
podmorske povezave, če ta infrastruktura 
vodi k večjemu prispevku k obnovljivim 
energijam;

Obrazložitev

Evropskega interesa novih električnih daljnovodov ne opravičuje njihov nadnacionalni 
značaj, ampak njihova sposobnost povečanja prispevka obnovljivih virov energije ali 
doseganja varnejšega delovanja omrežja v smislu velikega prispevka energij, ki ga želi doseči 
EU.
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Predlog spremembe 5
Člen 2, točka 2, uvodni del

2) pri omrežjih plina (zemeljskega ali 
olefina) za:

2) pri omrežjih plina (zemeljskega, bioplina
ali olefina) za:

Obrazložitev

Pomoč Unije za infrastrukturo bi bila opravičena, če bi izvajalci lahko zapostavljali uporabo 
sredstev, ki izvirajo v Skupnosti, v korist plinu, ki se uvaža v Unijo. To bi se lahko zgodilo pri 
transportu bioplina.

Predlog spremembe 6
Člen 3, točka (a)

(a) spodbujati učinkovito delovanje 
notranjega trga na splošno in zlasti 
notranjega energetskega trga ob spodbujanju 
racionalne ter sorazmerne proizvodnje, 
prevoz, distribucije in rabe energetskih virov 
ter razvoja in priključitve obnovljivih 
energetskih virov na način, ki bo znižal 
stroške energije za potrošnika in prispeval k 
zagotavljanju raznovrstnosti virov energije;

(a) spodbujati učinkovito delovanje 
notranjega trga na splošno in zlasti 
notranjega energetskega trga ob spodbujanju 
racionalne ter sorazmerne proizvodnje, 
prevoza, distribucije in rabe energetskih 
virov ter razvoja in priključitve obnovljivih 
energetskih virov na način, ki bo prispeval k 
zagotavljanju raznovrstnosti virov energije;

Obrazložitev

Cilj oblikovanja velikega trga z električno energijo je dosega manjših stroškov za družbo. 
Nasprotno pa ni nujno, da se stroški energije za končne potrošnike (in torej njena cena) 
znižajo, če želi EU uresničiti tudi svoje cilje na področju varovanja okolja, inovacij in 
trajnostnega energetskega sistema.

Predlog spremembe 7
Člen 3, točka (b)

b) olajšati razvoj in zmanjšati osamitev 
regij z omejenimi možnostmi ter otoških 
regij Skupnosti ter tako okrepiti ekonomsko 
in socialno kohezijo;

črtano

Obrazložitev

Zaradi dodatnih povezav z regijami z omejenimi možnostmi je omejena ali odpravljena 
rentabilnost lokalnih virov, kot so obnovljivi viri energije ali hkratna proizvodnja toplote in 
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električne energije. Subvencije za elektroenergetsko infrastrukturo v podeželskih regijah ali 
redko naseljenih regijah so v nasprotju s temi cilji, saj je s tem v celoti odpravljena 
rentabilnost lokalnih obnovljivih virov energije, ki zagotavljajo delovna mesta in gospodarski 
razvoj. 

Prednost ne bi smela biti namenjena politični ali finančni pomoči za vzpostavitev 
infrastrukture v obrobnih regijah, ampak mora biti to predmet racionalne razprave, 
utemeljene na objektivnih merilih.

Predlog spremembe 8
Člen 3, točka (d)

d) spodbujati trajnostni razvoj in povečati 
varovanje okolja, zlasti z zmanjšanjem
okoljskega tveganja, povezanega s 
transportom energije.

d) spodbujati trajnostni razvoj in povečati 
varovanje okolja, zlasti na področju hkratne 
proizvodnje energije in toplote, energetske 
učinkovitosti, energetskih storitev in 
obnovljivih virov energije ter z 
zmanjšanjem okoljskega in socialnega 
tveganja, povezanega s transportom 
energije.

Obrazložitev

Komisija naj bi utemeljila začetek gradnje novih infrastruktur na podlagi varovanja okolja in 
trajnostnega razvoja. Vendar pa ima ta infrastruktura svoje škodljive posledice, ki pa 
načeloma zmanjšujejo konkurenco med lokalno in decentralizirano energijo na eni strani ter 
oddaljenimi viri energije na drugi strani, v korist slednjih. Del koristi decentraliziranih virov 
energije (obnovljivih virov energije ali hkratne proizvodnje energije in toplote) je, da ne bi 
bilo treba zgraditi infrastrukture za transport ali oskrbo, hkrati pa bi se povečali stabilnost in 
varnost energetskih sistemov.

Predlog spremembe 9
Člen 4, odstavek 1, točka (a)

a) prilagajanje in razvoj energetskih omrežij 
v podporo delovanju notranjega 
energetskega trga in zlasti reševanje 
problematike ozkih grl (zlasti čezmejnih), 
prenatrpanosti in manjkajočih povezav, ob 
upoštevanju potreb, ki izhajajo iz delovanja 
notranjega trga z električno energijo in 
zemeljskim plinom ter širitve Evropske 
skupnosti;

a) prilagajanje in razvoj energetskih omrežij 
v podporo delovanju notranjega 
energetskega trga in večji prispevek 
obnovljivih virov energije;
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Obrazložitev

Zanesljivost oskrbe in velik energetski trg nista enak cilj. V primeru infrastrukture utemeljitev 
z razvojem energetskega trga – ki zlasti zadeva rentabilne infrastrukture – ne sme biti na isti 
ravni kot cilj zanesljive oskrbe, na področju katerega je politika za razvoj obnovljivih virov 
energije večje vključevanje v politiko EU.

Predlog spremembe 10
Člen 4, odstavek 3, točka (a)

a) razvoj omrežij zemeljskega plina za 
zadovoljevanje potreb porabe zemeljskega
plina v Evropski skupnosti in zagotavljanje 
nadzora nad njenimi sistemi za oskrbovanje 
z zemeljskim plinom;

a) razvoj omrežij plina za zadovoljevanje 
potreb porabe plina v Evropski skupnosti in 
zagotavljanje nadzora nad njenimi sistemi za 
oskrbovanje s plinom;

Obrazložitev

Črtanje besede „zemeljski“ v skladu s členom 2, odstavkom 2.

Predlog spremembe 11
Člen 4, odstavek 3, točka (c)

(c) izgradnja in vključevanje omrežij 
olefinov za zadovoljitev potreb industrije v 
Skupnosti po olefinih.

črtano

Obrazložitev

Gre za poseben primer, za katerega ni treba, da je predmet posebnega člena.

Predlog spremembe 12
Člen 5, točka (a)

a) opredelitev projektov skupnega interesa,
zlasti tistih, ki so prednostni;

a) opredelitev projektov skupnega interesa v 
skladu z merili, določenimi v členu 6;

Obrazložitev
Prednostni značaj projekta je posledica uporabe meril izbire, ki so predmet razprave in sklepa 
evropskih institucij, zlasti Evropskega parlamenta. Gre za uporabo meril, ki upravičujejo 
pomoč EU, in ne le za izpostavitev nekega imena na seznamu s strani Komisije ali držav 
samih.
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Predlog spremembe 13
Člen 6, odstavek 1, pododstavek 2

Ocenjevanje ekonomske upravičenosti 
temelji na analizi stroškov/dobičkov, pri 
kateri se upoštevajo vsi stroške in koristi, 
vključno s srednje- in/ali dolgoročnimi, 
povezanimi z okoljskimi vidiki, zanesljivo 
oskrbo in prispevanjem h gospodarski in 
socialni koheziji. Za projekte skupnega 
interesa, ki so povezani z ozemljem ene 
države članice, je potrebno privoljenje te 
države članice.

Ocenjevanje ekonomske upravičenosti 
temelji na analizi stroškov/dobičkov, pri 
kateri se upoštevajo vsi stroške in koristi, 
vključno s srednje- in/ali dolgoročnimi, 
povezanimi z zunanjimi okoljskimi učinki 
in drugimi okoljskimi vidiki, zanesljivo 
oskrbo in prispevanjem h gospodarski in 
socialni koheziji. Za projekte skupnega 
interesa, ki so povezani z ozemljem ene 
države članice, je potrebno privoljenje te 
države članice.

Obrazložitev

Vključevanje vseh zunanjih stroškov, povezanih z okoljem, mora biti sestavni del te ocene 
ekonomske upravičenosti. 

Predlog spremembe 14
Člen 7, odstavek 3, točka (a)

a) imajo znaten vpliv na konkurenčno 
delovanje notranjega trga in/ali

črtano

Obrazložitev
Izraz „znaten vpliv“ je odvisen od njegove opredelitve, ki se razlikuje glede na različne 
ponudnike. Komisija uvaja izraz, ki je s pravnega stališča ohlapen in zato ne more biti pravno 
veljaven.

Predlog spremembe 15
Člen 7, odstavek 3, točka (b) in (b a) (novo)

b) krepijo zanesljivost oskrbe v Skupnosti. b) krepijo zanesljivost oskrbe v Skupnosti in

b bis) povzročajo večjo porabo obnovljivih 
virov energije, storitev energetske 
učinkovitosti ali hkratne proizvodnje 
energije in toplote.

Obrazložitev

Po drugi strani pa morajo prednostni projekti, „ki so združljivi s trajnostnim razvojem“, 
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zadovoljiti potrebe drugih energetskih politik v EU (obnovljivi viri energije, hkratna 
proizvodnja energije in toplote in/ali energetske storitve).

Predlog spremembe 16
Člen 8

Člen 8 črtano
Projekti evropskega interesa
1. Za izbrane projekte, ki so prednostno 
omenjeni v členu 7 in so čezmejne narave 
ali imajo velik vpliv na čezmejno prenosno 
kapaciteto, je ugotovljeno, da so evropskega 
interesa.
Ti projekti so našteti v prilogi IV.
2. Države članice pri predstavitvi projektov 
v okviru Kohezijskih skladov v skladu s 
členom 10 Uredbe Sveta (ES) št. 1164/94 
namenijo ustrezno prednost projektom, za 
katere je ugotovljeno, da so evropskega 
interesa.
3. Države članice pri predstavitvi projektov 
v okviru proračuna za vseevropska omrežja 
v skladu s členom 10 Uredbe Sveta 
(ES) št. 2236/95 namenijo ustrezno 
prednost projektom, za katere je 
ugotovljeno, da so evropskega interesa.
4. Države članice pri predstavitvi projektov 
v okviru Strukturnih skladov v skladu z 
Uredbo Sveta (ES) št. 1260/1999 namenijo 
posebno prednost projektom, za katere je 
ugotovljeno, da so evropskega interesa.
5. Komisija zagotovi, da države, ki so 
upravičene do instrumenta predpristopnih 
strukturnih politik, pri predstavitvi 
projektov v okviru tega instrumenta in v 
skladu z določbami iz členov 2 in 3 Uredbe 
Sveta (ES) št. 1267/1999 namenijo ustrezno 
prednost projektom, za katere je 
ugotovljeno, da so evropskega interesa.
6. Če pride do velikih trenutnih ali 
prihodnjih zamud pri začetku dela na 
področju enega ali več projektov, za katere 
je bilo ugotovljeno, da so evropskega 
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interesa, Komisija poziva zadevne države 
članice, da v treh mesecih predložijo 
razloge za te zamude.
Komisija se lahko po prejemu in preučitvi 
odgovora s strani držav članic, ob 
upoštevanju načela sorazmernosti, odloči 
za preklic izjave, da je projekt evropskega 
interesa.
7. Zadevne države članice pet let po 
zaključku projekta, za katerega je 
ugotovljeno, da je evropskega interesa, ali 
po zaključku njegovih delov ocenijo njegov 
družbeno-gospodarski vpliv in vpliv na 
okolje, vključno z vplivom na trgovino med 
državami članicami, ozemeljsko kohezijo in 
trajnostni razvoj. 
Države članice obvestijo Komisijo o 
rezultatih tega ocenjevanja.
8. Če je ugotovljeno, da je projekt 
evropskega interesa, zadevne države članice 
opravijo za vsak del zadevnega projekta, če 
je to primerno, usklajeno oceno in se pred 
odobritvijo projekta posvetujejo z javnostjo.
9. Če je ugotovljeno, da projekt evropskega 
interesa vključuje čezmejni del, ki se 
tehnično in finančno ne more razdeliti, 
zadevni državi članici opravita 
nadnacionalno raziskavo, katere cilj je 
oceniti ta čezmejni del in se posvetovati z 
javnostjo pred odobritvijo gradnje.
10. Usklajeni ali nadnacionalni 
poizvedovalni postopki, določeni v 
odstavkih 8 in 9, se uporabljajo brez 
poseganja v obveznosti, ki jih nalaga 
zakonodaja Skupnosti o varovanju okolja, 
zlasti o oceni vplivov na okolje. 
Zadevne države članice obvestijo Komisijo 
o začetku in rezultatih teh usklajenih 
postopkov ali nadnacionalnih poizvedovanj.

Obrazložitev

Nesprejemljivo je, če se v potrebnem postopku posvetovanja in odobritve obide lokalne 
organe in nacionalne vlade, saj je to v neskladju z ratificiranimi obveznostmi EU in njenih 
držav članic, npr. s Protokolom iz Aarhusa. Še bolj nesprejemljivo pa je izbiranje takega 
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hipotetičnega seznama Komisiji brez soodločanja ali posvetovanja regij brez zbirke 
objektivnih meril. 

Predlog spremembe 17
Člen 9

Člen 9 črtano
Izvajanje projektov evropskega interesa
1. Projekti evropskega interesa bodo hitro 
izvedeni.
Najpozneje šest mesecev po začetku 
veljavnosti te odločbe države članice 
predložijo Komisiji časovni razpored za 
uresničitev teh projektov, ki določa:
a) predvideni čas uresničitve postopka 
odobritve načrtovanja projekta,
b) časovni razpored študije izvedljivosti in 
faze načrtovanja,
c) obdobje gradnje projekta,
d) začetek obratovanja projekta.
2. Države članice predložijo Komisiji letna 
poročila o stanju razvoja projektov, 
omenjenih v odstavku 1.
Če projekti napredujejo počasneje, kot je 
bilo predvideno v časovnem razporedu, 
predloženem Komisiji, morajo države 
članice Komisiji predložiti popravljen načrt. 
3. Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da je postopek 
odobritve za projekte skupnega interesa 
učinkovit in da ne povzroča nepotrebnih 
zamud.

Obrazložitev

Čeprav besedilo navidezno podpira postopek sodelovanja z lokalnimi organi in sklepi, člen 
9.3 še zlasti razkriva, da je cilj besedila oslabiti demokratični postopek. Člen 9 bi upravičil, 
da države članice uvedejo infrastrukturo proti volji javnih ali lokalnih organov, in uporabil 
„evropski“ izgovor za prepreko demokratičnemu postopku.

Predlog spremembe 18
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Člen 10

Člen 10 črtano
Evropski usklajevalec

1. Komisija lahko imenuje evropskega 
usklajevalca po posvetovanju z zadevnimi 
državami članicami. 
Usklajevalec ukrepa v imenu in po 
pooblastilu Komisije. Evropski usklajevalec 
je odgovoren samo za en prednostni projekt 
ali en del prednostnega projekta. Če je 
potrebno, se njegova naloga lahko razširi 
na druge povezane prednostne projekte.
Evropski usklajevalec je izbran na osnovi 
njegovega poznavanja evropskih institucij 
in vprašanj, povezanih s tehničnim, 
družbeno-gospodarskim in okoljskim 
ocenjevanjem velikih projektov.
3. Odločba o imenovanju evropskega 
usklajevalca določa, na kakšen način 
usklajevalec izvaja svoje naloge. 
4. Evropski usklajevalec:
(a) spodbuja skupne metode ocenjevanja 
projektov, svetuje zagovornikom projektov 
glede finančnih stroškov projekta in poda, 
če je to primerno, svoje mnenje o 
vprašanjih, povezanih z delovanjem 
omrežij;
b) vsako leto predloži Komisiji poročilo o 
doseženem napredku v zvezi z izvajanjem 
projekta ali projektov, za katere je bil 
imenovan, novih razvojnih ali drugih 
okoliščin, ki bi lahko vplivale na značilnosti 
projekta ali projektov, ter vseh težavah ali 
ovirah, ki bi lahko povzročile znatne 
zamude;
(c) spodbuja dialog s ponudniki, 
uporabniki, regionalnimi in lokalnimi 
oblastmi ter predstavniki civilne družbe, s 
čimer bi pridobili boljše znanje o potrebah 
po storitvah prenosa, omejitvah in 
parametrih storitve za dosego čim boljšega 
izkoristka zadevne infrastrukture. 
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5. Zadevne države članice sodelujejo z 
evropskim usklajevalcem in mu zagotovijo 
vse podatke, potrebne za izvajanje njegovih 
nalog, določenih v odstavku 4.
6. Komisija lahko zaprosi za mnenje 
evropskega usklajevalca pri obravnavi 
prošenj za finančna sredstva Skupnosti v 
zvezi s projekti ali skupinami projektov, za 
katere je bil imenovan ta poročevalec.

Obrazložitev

Kot predlaga besedilo, je evropski usklajevalec imenovan za pospeševanje gradnje 
infrastrukture in da upraviči neupoštevanje demokratičnega postopka. Pooblaščen bi bil kot 
pospeševalec gradnje in bi oviral postopek vrednotenja stroškov in koristi infrastrukture brez 
vnaprejšnje presoje rezultatov posvetovanj. Tako bi bila ena glavnih pobud demokratičnega 
postopka pristranska.

Predlog spremembe 19
Člen 15, pododstavek 2

V tem poročilu se pozornost posveti 
izvajanju prednostnih projektov in napredku, 
doseženem pri njihovem izvajanju, kot tudi 
načinom njihovega financiranja, zlasti glede 
prispevka finančnih sredstev Skupnosti, ki 
zadevajo čezmejne povezave, omenjene v 
točkah 1, 2 in 7 Priloge II.

V tem poročilu se pozornost posveti 
izvajanju prednostnih projektov, njihovem 
vplivu na uporabo obnovljivih virov 
energije in napredku, doseženem pri 
njihovem izvajanju, kot tudi načinom 
njihovega financiranja, zlasti glede 
prispevka finančnih sredstev Skupnosti, ki 
zadevajo čezmejne povezave, omenjene v 
točkah 1, 2 in 7 Priloge II.

Obrazložitev

V poročilu Komisije morajo biti ocenjeni tudi neposredni in posredni vplivi na razvoj 
obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 20
Priloga I

VSEEVROPSKA ENERGETSKA 
OMREŽJA

VSEEVROPSKA ENERGETSKA 
OMREŽJA

Prednostni projekti, določeni v členu 7. Prednostni projekti, določeni v členu 7.

ELEKTROENERGETSKA OMREŽJA
EL.1.Francija – Belgija – Nizozemska –
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Nemčija: 
okrepitev elektroenergetskih omrežij 
za reševanje prenatrpanosti v pretoku 
električne energije skozi Beneluks.

EL.2.Meje Italije s Francijo, Avstrijo, 
Slovenijo in Švico: 
povečanje zmogljivosti za medsebojno 
povezovanje elektroenergetskih 
sistemov.

EL.3.Francija – Španija – Portugalska: 
povečanje zmogljivosti za medsebojno 
povezovanje elektroenergetskih 
sistemov med temi državami in za
Iberski polotok ter razvoj omrežij na 
otoških regijah.

EL.4.Grčija – Balkanske države –
interkonekcija UCTE: 
razvoj elektroenergetske 
infrastrukture za priključitev Grčije v 
interkonekcijo UCTE in za 
usposobitev trga električne energije v 
jugovzhodni Evropi.

EL.5.Združeno Kraljestvo – kontinentalna 
Evropa in severna Evropa: 
vzpostavitev oziroma povečanje 
zmogljivosti za medsebojno 
povezovanje elektroenergetskih 
sistemov in možno vključevanje 
energije vetra iz naprav na morju.

EL.6.Irska – Združeno kraljestvo: 
povečanje zmogljivosti za medsebojno 
povezovanje elektroenergetskih 
sistemov in možno vključevanje 
energije vetra iz naprav na morju.

EL.7.Danska – Nemčija – baltski obroč 
(vključno Norveška – Švedska –
Finska – Danska – Nemčija – Poljska 
– Baltske države – Rusija): 
povečanje zmogljivosti za medsebojno 
povezovanje elektroenergetskih 
sistemov in možno vključevanje 
energije vetra iz naprav na morju.

EL.8.Nemčija – Poljska – Češka republika 
– Slovaška – Avstrija – Madžarska –
Slovenija:
povečanje zmogljivosti za medsebojno 
povezovanje elektroenergetskih 
sistemov.
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EL.9.Sredozemske države članice –
sredozemski elektroenergetski obroč: 
povečanje zmogljivosti za medsebojno 
povezovanje elektroenergetskih sistemov 
med sredozemskimi državami članicami 
in Marokom – Alžirijo – Tunizijo – Libijo 
– Egiptom – bližnjevzhodnimi državami –
Turčijo.

PLINOVODNA OMREŽJA
NG.1. Združeno kraljestvo – severna 

kontinentalna Evropa, vključno z 
Nizozemsko, Dansko in Nemčijo –
Poljska – Litva – Latvija – Estonija –
Finska – Rusija:
Severni plinovod za zemeljski plin 
podjetja Transgas in plinovod 
zemeljskega plina Jamal – Evropa, ki 
povezujeta nekatere glavne vire plina 
v Evropi, izboljšujeta medsebojno 
delovanje omrežij in povečujeta 
zanesljivosti oskrbe.

NG.2. Alžirija – Španija – Italija –
Francija – severna kontinentalna 
Evropa: 
izgradnja novih plinovodov za 
zemeljski plin iz Alžirije v Španijo, 
Francije v Italijo in povečanje 
omrežnih zmogljivosti v Španiji, Italiji 
in Franciji ter povezav med temi 
državami.

NG.3. države Kaspijskega morja – Srednji 
vzhod – Evropska unija: 
nova plinovodna omrežja za zemeljski 
plin, ki povezujejo Evropsko unijo z 
novimi viri, vključno s plinovodi 
zemeljskega plina Turčija – Grčija, 
Grčija – Italija in Turčija – Avstrija.

NG.4. terminali za LNG v Belgiji, Franciji, 
Španiji, Portugalski, Italiji in Poljski: 
zagotavljanje raznovrstnosti virov 
oskrbe in vstopnih točk, vključno s 
priključitvijo terminalov za LNG na 
prenosno omrežje.

NG.5. Podzemna skladišča zemeljskega 
plina v Španiji, Portugalski, Italiji, 
Grčiji in regiji Baltskega morja: 
povečanje zmogljivosti v Španiji, 
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Italiji in regiji Baltskega morja ter 
izgradnja prvih naprav na 
Portugalskem in v Grčiji.

NG.6. Sredozemske države članice –
vzhodni sredozemski plinski obroč: 
vzpostavitev oziroma povečanje 
zmogljivosti plinovodov za zemeljski 
plin med sredozemskimi državami 
članicami in Libijo – Egiptom –
Jordanom – Sirijo – Turčijo.

Obrazložitev

Prednostni projekti, našteti v tej prilogi, so izredno pomembni. Vsebina takšne priloge zato ne 
more biti sprejeta, dokler vse evropske institucije ne sprejmejo meril o izpolnjevanju pogojev 
za ta seznam.

Predlog spremembe 21
Priloga II

VSEEVROPSKA ENERGETSKA 
OMREŽJA

VSEEVROPSKA ENERGETSKA 
OMREŽJA

Dodatna merila za opredelitev projektov 
skupnega interesa iz člena 6(2)

Dodatna merila za opredelitev projektov 
skupnega interesa iz člena 6(2)

ELEKTROENERGETSKA OMREŽJA
1. Razvoj energetskih omrežij na otoških, 
osamljenih, obrobnih in najbolj obrobnih 
regijah ob pospeševanju raznovrstnih virov 
energije in povečanju rabe obnovljivih 
virov energije skupaj s povezavami na 
navedena omrežja, če je to potrebno;

• Irska – Združeno kraljestvo (Wales):
• Grčija (otoki)
• Italija (Sardinija) – Francija (Korzika) 

– Italija (celinski del)
• Povezave otoških regij, vključno s 

povezavami s celinskimi deli
• Povezovanje na najbolj obrobnih 

regijah v Franciji, Španiji, Portugalski
2. Razvoj elektroenergetskih povezav med 
državami članicami, ki so potrebne za 
delovanje notranjega trga in za 
zagotavljanje zanesljivosti in varnosti 
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obratovanja elektroenergetskih omrežij.

• Francija – Belgija – Nizozemska –
Nemčija

• Francija – Nemčija
• Francija – Italija
• Francija – Španija
• Portugalska – Španija
• Finska – Švedska
• Finska – Estonija – Latvija – Litva
• Avstrija – Italija
• Italija – Slovenija
• Avstrija – Italija – Slovenija –

Madžarska
• Nemčija – Poljska
• Nemčija – Poljska – Češka republika –

Slovaška – Madžarska
• Poljska – Litva
• Irska – Združeno kraljestvo (Severna 

Irska)
• Avstrija – Nemčija
• Nizozemska – Združeno kraljestvo
• Nemčija – Danska – Švedska
• Grčija – Italija
3. Razvoj elektroenergetskih povezav 
znotraj držav članic, kjer je to potrebno, da 
se izkoristijo prednosti povezav med 
državami članicami, delovanja notranjega 
trga ali priključitve obnovljivih virov 
energije

• Vse države članice
4. Razvoj elektroenergetskih povezav z 
državami nečlanicami in zlasti z državami 
kandidatkami za pristop, kar bo prispevalo 
k medsebojnemu delovanju, zanesljivosti in 
varnosti obratovanja elektroenergetskih 
omrežij ali k oskrbi z električno energijo 
znotraj Evropske skupnosti.

• Nemčija – Norveška
• Nizozemska – Norveška
• Švedska – Norveška
• Združeno kraljestvo – Norveška
• baltski elektroenergetski obroč: 

Nemčija – Poljska – Belorusija – Rusija 
– Litva – Latvija – Estonija – Finska –
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Švedska – Norveška – Danska
• Norveška – Švedska – Finska – Rusija
• sredozemski elektroenergetski obroč: 

Francija – Španija – Maroko – Alžirija 
– Tunizija – Libija – Egipt –
bližnjevzhodne države – Turčija –
Grčija – Italija

• Grčija – Turčija
• Italija –Švica
• Grčija – balkanske države
• Španija – Maroko
• EU – balkanske države – Belorusija –

Rusija – Ukrajina
• črnomorski elektroenergetski obroč: 

Rusija – Ukrajina – Romunija –
Bolgarija – Turčija – Gruzija

5. Ukrepi za izboljšanje delovanja 
medsebojno povezanih elektroenergetskih 
omrežij znotraj notranjega trga in zlasti 
opredelitev ozkih grl in manjkajočih 
povezav, iskanje rešitev pri prenatrpanosti 
in prilagoditev načinov napovedovanja in 
obratovanja elektroenergetskih omrežij

• Opredelitev ozkih grl in manjkajočih 
povezav, zlasti čezmejnih, znotraj 
elektroenergetskih omrežij

• Razvijanje rešitev za vodenje pretoka 
električne energije zaradi obvladovanja 
problemov s prenatrpanostjo znotraj 
elektroenergetskih omrežij

• Prilagajanje načinov napovedovanja in 
obratovanja elektroenergetskih omrežij, 
ki jih zahteva delovanje notranjega trga 
in visok delež rabe obnovljivih virov 
energije

PLINOVODNA OMREŽJA
6. Uvedba zemeljskega plina v nove regije, 
predvsem otoške, osamljene, obrobne in 
skrajno obrobne regije in razvoj 
plinovodnih omrežij za zemeljski plin v teh 
regijah.

• Združeno kraljestvo (Severna Irska)
• Irska
• Španija
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• Portugalska
• Grčija
• Švedska
• Danska
• Italija (Sardinija)
• Francija (Korzika)
• Ciper
• Malta
• Najbolj obrobne regije v Franciji, 

Španiji, Portugalski
7. Razvoj plinskih povezav za zemeljski plin 
za zadovoljitev potreb notranjega trga ali 
krepitev zanesljivosti oskrbe, vključno s 
priključitvijo ločenih plinovodnih omrežij

• Irska – Združeno kraljestvo
• Francija – Španija
• Francija – Švica
• Portugalska – Španija
• Avstrija – Nemčija
• Avstrija – Madžarska
• Avstrija – Madžarska – Slovaška –

Poljska
• Avstrija – Italija
• Grčija – druge balkanske države
• Avstrija – Madžarska – Romunija –

Bolgarija – Grčija – Turčija
• Francija – Italija
• Grčija – Italija
• Avstrija – Češka republika
• Nemčija – Češka republika – Avstrija –

Italija
• Avstrija – Slovenija – Hrvaška
• Združeno kraljestvo – Nizozemska –

Nemčija
• Nemčija – Poljska
• Danska – Združeno kraljestvo
• Danska – Nemčija – Švedska
8. Razvoj zmogljivosti za prevzemanje 
utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) in 
za skladiščenje zemeljskega plina, ki so 
potrebne, da se zadosti povpraševanju, in 
nadzor nad oskrbovalnimi sistemi za plin, 
ter zagotavljanje raznovrstnih virov in 
oskrbovalnih poti.
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• Vse države članice
9. Razvoj transportnih zmogljivosti za 
zemeljski plin (plinovodi za oskrbo s 
plinom), ki so potrebne, da se zadosti 
povpraševanju, zagotavlja raznovrstnost 
oskrbe iz notranjih in zunanjih virov ter 
oskrbovalnih poti.

• Nordijsko plinovodno omrežje: 
Norveška – Danska – Nemčija –
Švedska – Finska – Rusija –
baltske države – Poljska

• Alžirija – Španija – Francija
• Rusija – Ukrajina – EU
• Rusija – Belorusija – Ukrajina – EU
• Rusija – Belorusija – EU
• Rusija – Baltsko morje – Nemčija
• Libija – Italija
• Tunizija – Libija – Italija
• države Kaspijskega morja – EU
• Rusija – Ukrajina - Moldavija –

Romunija – Bolgarija – Grčija – druge 
balkanske države

• Rusija – Ukrajina – Slovaška –
Madžarska – Slovenija – Italija

• Nizozemska – Nemčija – Švica – Italija
• Belgija – Francija – Švica – Italija
• Danska – (Švedska) – Poljska
• Norveška – Rusija – EU
• Irska
• Alžirija – Italija – Francija
• Srednji vzhod – vzhodni sredozemski 

plinski obroč – EU
10. Ukrepi za izboljšanje delovanja 
medsebojno povezanih plinovodnih omrežij 
za zemeljski plin znotraj notranjega trga in 
držav tranzita ter zlasti prepoznavanja 
ozkih grl in manjkajočih povezav, 
razvijanje rešitev za obvladovanje 
prenatrpanosti in prilagoditev načinov 
napovedovanja in učinkovitega in varnega 
obratovanja plinovodnih omrežij za 
zemeljski plin.

• Prepoznavanje ozkih grl in manjkajočih 
povezav, zlasti čezmejnih, znotraj 
plinovodnih omrežij za zemeljski plin.
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• Razvijanje rešitev za vodenje pretoka 
zemeljskega plina zaradi reševanja 
problematike prenatrpanosti znotraj 
plinovodnih omrežij.

• Prilagajanje načinov napovedovanja in 
obratovanja omrežij zemeljskega plina, 
ki ga zahteva delovanje notranjega trga.
• Povečanje skupne zmogljivosti, 

varnosti in zaščite plinovodnih omrežij 
za zemeljski plin v državah tranzita.

11. Razvoj in integracija transportnih 
zmogljivosti za olefine, ki so potrebne, da se 
zadosti povpraševanju znotraj notranjega 
trga.

• Vse države članice

Obrazložitev
Priloga II ne ustreza svojemu naslovu: „Dodatna merila za projekte skupnega interesa“. To 
ni nič drugega kot „nakupovalni seznam“ upravičenih projektov. Vsebina te priloge 
namiguje, da trenutno besedilo vključuje objektivna merila za financiranje teh projektov z 
državnimi dohodki. Zdaj tega ne vsebuje.

Vsebina takšne priloge zato učinkovito povzema dodatna merila o izpolnjevanju pogojev, ki 
jih morajo sprejeti vse evropske institucije.

Predlog spremembe 22
Priloga III

VSEEVROPSKA ENERGETSKA 
OMREŽJA

VSEEVROPSKA ENERGETSKA 
OMREŽJA

Projekti skupnega interesa in njihove 
specifikacije, ki so trenutno opredeljeni 

skladno z merili, določenimi v Prilogi II.

Projekti skupnega interesa in njihove 
specifikacije, ki so trenutno opredeljeni 

skladno z merili, določenimi v Prilogi II.

ELEKTROENERGETSKA OMREŽJA
1 Razvoj elektroenergetskih omrežij v 

osamljenih regijah
1.1 Podmorski kabel Irska – Wales (UK)
1.2 Okrepitev povezave Ipiros (GR) –

Puglia (IT)
1.3 Priključitev južnih Kikladov (GR)
1.4 30 kV podvodna kabelska povezava med 

otoki Faial, Pico in S. Jorge (Azori, 
PT)

1.5 Priključitev in okrepitev omrežja v 
Terceiri, Faialu in S. Miguelu (Azori, 
PT)
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1.6 Priključitev in okrepitev omrežja v 
Madeiri (PT)

1.7 Podmorski kabel Sardinija (IT) –
celinski del Italije

1.8 Podmorski kabel Korzika (FR) – Italija
1.9 Povezava celinski del Italije – Sicilija 

(IT)
1.10 Podvojitev povezave Sorgente (IT) –

Rizziconi (IT)
1.11 Nove povezave na Balearih in 

Kanarskih otokih (ES)
2 Razvoj elektroenergetskih povezav med 

državami članicami
2.1 Daljnovod Moulaine (FR) – Aubange 

(BE)
2.2 Daljnovod Avelin (F) – Avelgem (BE)
2.3 Daljnovod Vigy (FR) – Marlenheim 

(FR)
2.4 Daljnovod Vigy (FR) – Uchtelfangen 

(DE)
2.5 Fazni transformator La Praz (FR)
2.6 Nadaljnje povečanje zmogljivosti preko 

obstoječe medsebojne povezave med 
Francijo in Italijo

2.7 Nova medsebojna povezava med 
Francijo in Italijo

2.8 Nova medsebojna povezava preko 
Pirenejev med Francijo in Španijo

2.9 Povezava preko vzhodnih Pirenejev med 
Francijo in Španijo

2.10 Povezave med severno Portugalsko 
in severovzhodno Španijo

2.11 Daljnovod Sines (PT) – Alqueva 
(PT) – Balboa (ES)

2.12 Daljnovod Valdigem (PT) – Douro 
Internacional (PT) – Aldeadávila 
(ES) in naprave Douro Internacional

2.13 Nove povezave severno od 
Botnijskega zaliva med Finsko in 
Švedsko

2.14 Daljnovod Lienz (AT) –
Cordignano (IT)

2.15 Nova povezava med Italijo in 
Avstrijo pri Brennerskem prelazu

2.16 Povezava med Irsko in Severno 
Irsko

2.17 Daljnovod St Peter (AT) – Isar 
(DE)
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2.18 Podmorski kabel med jugovzhodno 
Anglijo in osrednjo Nizozemsko

2.19 Okrepitev povezave med Dansko in 
Nemčijo, t. j. daljnovod Kasso –
Hamburg

2.20 Okrepitev povezav med Dansko in 
Švedsko

3 Razvoj elektroenergetskih povezav 
znotraj držav članic

3.1 Povezave na osi vzhod-zahod Danske: 
povezave med danskim zahodnim 
(UCTE) in vzhodnim (NORDEL) 
omrežjem.

3.2 Povezava na osi sever-jug Danske
3.3 Nove povezave v severni Franciji
3.4 Nove povezave v jugozahodni Franciji
3.5 Daljnovod Trino Vercellese (IT) –

Lacchiarelle (IT)
3.6 Daljnovod Turbigo (IT) – Rho-Bovisio 

(IT)
3.7 Daljnovod Voghera (IT) – La Casella 

(IT)
3.8 Daljnovod S. Fiorano (IT) – Nave (IT)
3.9 Daljnovod Benetke Sever (IT) –

Cordignano (IT)
3.10 Daljnovod Redipuglia/Sredipolja (IT) 

– Udine Ovest/Videm Zahod (IT)
3.11 Nove povezave na osi vzhod–zahod 

Italije
3.12 Daljnovod Tavarnuzze IT) –

Casellina (IT)
3.13 Daljnovod Tavarnuzze IT) –

S.Barbara (IT)
3.14 Daljnovod Rizziconi IT) – Feroleto 

(IT) – Laino (IT)
3.15 Nove povezave na osi sever-jug Italije
3.16 Spremembe na omrežjih zaradi 

olajšanja priključitve obnovljivih 
virov energije v Italiji

3.17 Nove povezave za energijo vetra v 
Italiji

3.18 Nove povezave na severni osi Španije
3.19 Nove povezave na sredozemski osi v 

Španiji
3.20 Nove povezave na osi Galicia (ES) –

Centro (ES)
3.21 Nove povezave na osi Centro (ES) –

Aragón (ES)
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3.22 Nove povezave na osi Aragón (ES) –
Levante (ES)

3.23 Nove povezave v Andaluziji (ES)
3.24 Daljnovod Pedralva (PT) – Riba 

d'Ave (PT) in naprave Pedralve
3.25 Daljnovod Recarei (PT) – Valdigem 

(PT)
3.26 Daljnovod Picote (PT) – Pocinho 

(PT) (nadgradnja)
3.27 Sprememba obstoječega daljnovoda 

Pego (PT) – Cedillo (ES)/Falagueira 
(PT) in naprave Falagueire

3.28 Daljnovod Pego (PT) – Batalha (PT) 
in naprave Batalha

3.29 Daljnovod Sines (PT) – Ferreira do 
Alentejo (PT) I (nadgradnja)

3.30 Nove povezave za energijo vetra na 
Portugalskem

3.31 Daljnovoda Pereiros (PT) – Zęzere 
(PT) – Santarém (PT) in naprave 
Zęzere

3.32 Daljnovoda Batalha (PT) – Rio 
Maior (PT) I in II (nadgradnje)

3.33 Daljnovod Carrapatelo (PT) –
Mourisca (PT) (nadgradnja)

3.34 Daljnovod Valdigem (PT) – Viseu 
(PT) – Anadia (PT)

3.35 Odmik od obstoječega daljnovoda Rio 
Maior (PT) – Palmela (PT) k 
Ribateju (PT) in naprave Ribateje

3.36 Razdelilno-transformatorske postaje 
Thessaloniki (GR), Lamia (GR) in 
Patras (GR) ter povezovalni 
daljnovodi

3.37 Povezave regij Evija (GR), Lakonija 
(GR) in Trakija (GR)

3.38 Okrepitev obstoječih povezav 
obrobnih regij na celinskem delu 
Grčije

3.39 Daljnovod Tynagh (IE) – Cashla (IE)
3.40 Daljnovod Flagford (IE) – East Sligo 

(IE)
3.41 Povezave v severovzhodnem in 

zahodnem delu Španije, zlasti 
priključitev vetrnih elektrarn na 
omrežje

3.42 Povezave v Baskiji (ES), Aragonu 
(ES) in Navari (ES)
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3.43 Povezave v Galiciji (ES)
3.44 Povezave v osrednji Švedski
3.45 Povezave v južni Švedski
3.46 Daljnovod Lübeck/Siems (DE) –

Görries (DE)
3.47 Daljnovod Lübeck/Siems (DE) –

Krümmel (DE)
3.48 Povezave v Severni Irski glede na 

medsebojno povezovanje z Republiko 
Irsko

3.49 Povezave na severozahodu 
Združenega kraljestva

3.50 Povezave na Škotskem in v Angliji s 
ciljem večje rabe obnovljivih virov pri 
proizvodnji električne energije

3.51 Nove povezave z napravami za 
energijo vetra na morju v Belgiji

3.52 Razdelilno-transformatorska postaja 
Borssele (NL)

3.53 Postavitev naprav za kompenzacijo 
jalove moči (NL)

3.54 Daljnovod St. Peter (AT) – Tauern 
(AT)

3.55 Daljnovod Južno Gradiščansko (AT) 
– Kainachtal (AT)

4 Razvoj elektroenergetskih povezav z 
državami nečlanicami

4.1 Daljnovod Neuenhagen (DE) –
Vierraden (DE) – Krajnik (PL)

4.2 Povezava Brunsbüttel (DE) – severna 
Norveška

4.3 Daljnovod S. Fiorano (IT) – Robbia 
(CH)

4.4 Nova medsebojna povezava Italija –
Švica

4.5 Daljnovod Philippi (GR) – Maritsa 3 
(Bolgarija)

4.6 Daljnovod Amintaio (GR) – Bitola 
(Nekdanja jugoslovanska republika 
Makedonija)

4.7 Daljnovod Kardia (GR) – Elbasan 
(Albanija)

4.8 Daljnovod Elbasan (Albania) –
Podgorica (Srbija in Črna gora)

4.9 Razdelilno-transformatorska postaja 
Mostar (Bosna in Hercegovina) in 
povezovalni daljnovodi

4.10 Razdelilno-transformatorska postaja 
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Ernestinovo (Hrvaška) in 
povezovalni daljnovodi

4.11 Nove povezave med Grčijo in 
Albanijo, Bolgarijo in Nekdanjo 
jugoslovansko republiko Makedonijo

4.12 Daljnovod Philippi (GR) –
Hamidabad (TR)

4.13 Podmorski kabel med 
severovzhodno/vzhodno Anglijo in 
južno Norveško

4.14 Daljnovod Eemshaven (NL) – Feda 
(NO)

4.15 Podmorski kabel med južno Španijo
in Marokom (okrepitev obstoječe 
povezave)

4.16 Povezave za baltski elektroenergetski 
obroč: Nemčija – Poljska – Rusija –
Estonija – Latvija – Litva – Švedska –
Finska – Danska – Belorusija

4.17 Povezave južna Finska – Rusija
4.18 Povezava Nemčija – Poljska – Litva –

Belorusija – Rusija (vzhodno-
zahodna povezava velike moči)

4.19 Povezava Poljska – Litva
4.20 Podmorski kabel med Finsko in 

Estonijo
4.21 Nove povezave med severno Švedsko 

in severno Norveško
4.22 Nove povezave med srednjo Švedsko 

in srednjo Norveško
4.23 Daljnovod Borgvik (S) – Hoesle (NO) 

– regija Oslo (NO)
4.24 Nove povezave med interkonekcijama 

UCTE in CENTREL
4.25 Nove povezave med interkonekcijo 

UCTE/CENTREL in balkanskimi 
državami

4.26 Povezave in vmesnik med razširjeno 
interkonekcijo UCTE in Belorusijo, 
Rusijo in Ukrajino, vključno s 
premestitvijo visokonapetostnih 
enosmernih pretvorniških postaj, ki 
so predhodno obratovale med 
Avstrijo in Madžarsko, Avstrijo ter 
Češko republiko, in Nemčijo ter 
Češko republiko

4.27 Povezave v črnomorskem 
elektroenergetskem obroču: Rusija –
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Ukrajina – Romunija –Bolgarija –
Turčija – Gruzija

4.28 Nove povezave na območju Črnega 
morja s ciljem, da se zagotovi 
medsebojno delovanje razširjene 
interkonekcije UCTE in omrežij v 
zadevnih državah

4.29 Nove povezave v sredozemskem 
elektroenergetskem obroču: Francija 
– Španija – Maroko – Alžirija –
Tunizija – Libija – Egipt –
bližnjevzhodne države – Turčija –
Grčija – Italija

4.30 Podmorski kabel med južno Španijo 
in severozahodno Alžirijo

4.31 Podmorski kabel med Italijo in 
Alžirijo

4.32 Nove povezave na območju/regiji 
Barentsovega morja

4.33 Postavitev naprav za fleksibilno 
reguliranje prenosnih tokov med 
Italijo in Slovenijo

4.34 Nova medsebojna povezava Italija –
Slovenija

4.35 Podmorski kabel med Italijo in 
Hrvaško

4.36 Okrepitev povezav med Dansko in 
Norveško

5 Ukrepanje za izboljšanje delovanje 
medsebojno povezanih 
elektroenergetskih omrežij v okviru 
notranjega trga

(Specifikacije še niso opredeljene)
PLINOVODNA OMREŽJA
6 Uvedba zemeljskega plina v nove regije
6.1 Razvoj plinovodnih omrežij od Belfasta 

proti severozahodni regiji Severne 
Irske (UK) in po potrebi do zahodne 
obale Irske

6.2 LNG v Santa Cruzu de Tenerife, 
Kanarski otoki (ES)

6.3 LNG v Las Palmasu, Gran Canaria 
(ES)

6.4 LNG v Madeiri (PT)
6.5 Razvoj plinovodnih omrežij na 

Švedskem
6.6 Povezava med Balearskimi otoki (ES) 

in celinskim delom Španije
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6.7 Visokotlačni odcepni plinovod do 
Thrace (GR)

6.8 Visokotlačni odcepni plinovod do 
Corintha (GR)

6.9 Visokotlačni odcepni plinovod do 
severozahodne Grčije (GR)

6.10 Povezava otokov Lolland (DK) in 
Falster (DK)

7 Razvoj plinskih povezav za zadovoljitev 
potreb notranjega trga ali krepitev 
zanesljivosti oskrbe, vključno s 
priključitvijo ločenih plinovodnih 
omrežij za zemeljski plin

7.1 Dodatni povezovalni plinovod med 
Irsko in Škotsko

7.2 Medsebojna povezava sever-jug, 
vključno s plinovodom Dublin –
Belfast

7.3 Kompresorska postaja na plinovodu 
Lacq (FR) – Calahorra (ES)

7.4 Plinovod Lussagnet (FR) – Bilbao (ES)
7.5 Plinovod Perpignan (FR) – Barcelona 

(ES)
7.6 Povečanje transportne zmogljivosti 

plinovodov, ki oskrbujejo 
Portugalsko preko južne Španije in 
Galicije ter Asturias preko 
Portugalske

7.7 Plinovod Puchkirchen (AT) –
Burghausen (DE)

7.8 Plinovod Andorf (AT) – Simbach (DE)
7.9 Plinovod Wiener Neustadt (AT) –

Sopron (HU)
7.10 Plinovod Bad Leonfelden (DE) –

Linz (AT)
7.11 Plinovod severozahodna Grčija –

Elbasan (AL)
7.12 Povezovalni plinovod Grčija – Italija
7.13 Kompresorska postaja na glavnem 

plinovodu v Grčiji
7.14 Povezava med omrežjema Avstrije in 

Češke republike
7.15 Transportni koridor za plin v 

jugovzhodni Evropi čez Grčijo, 
Nekdanjo jugoslovansko republiko 
Makedonijo, Srbijo in Črno goro, 
Bosno in Hercegovino, Hrvaško, 
Slovenijo in Avstrijo
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7.16 Transportni koridor za plin med 
Avstrijo in Turčijo preko Madžarske, 
Romunije in Bolgarije

7.17 Povezovalni plinovodi med 
Združenim kraljestvom, Nizozemsko 
in Nemčijo, ki povezujejo glavne vire 
in trge severozahodne Evrope

7.18 Povezava med severovzhodno 
Nemčijo (območje Berlina) in 
severozahodno Poljsko (območje 
Szczecin) z odcepnim plinovodom 
Schmölln-Lubmin (DE, območje 
Greifswald)

7.19 Povezava med napravami v Severnem 
morju ali med napravami na morju 
Danske in napravami na kopnem v 
Združenem Kraljestvu

7.20 Okrepitev transportne zmogljivosti 
med Francijo in Italijo

7.21 Baltski povezovalni plinovod med 
Dansko – Nemčijo – Švedsko

8 Razvoj zmogljivosti za sprejemanje 
utekočinjenega zemeljskega plina 
(LNG) ter za skladiščenje zemeljskega 
plina

8.1 Terminal za LNG pri Le Verdon-sur-
mer (FR, nov terminal) in plinovod 
do skladišča Lussagner (FR)

8.2 Terminal za LNG pri Fos-sur-mer (FR)
8.3 Terminal za LNG pri Huelvi (ES), 

povečanje obstoječega terminala
8.4 Terminal za LNG pri Kartageni (ES), 

povečanje obstoječega terminala
8.5 Terminal za LNG pri Galiciji (ES), nov 

terminal
8.6 Terminal za LNG pri Bilbau (ES), nov 

terminal
8.7 Terminal za LNG v regiji Valencija 

(ES), nov terminal
8.8 Terminal za LNG v Berceloni (ES), 

povečanje obstoječega terminala
8.9 Terminal za LNG v Sinesu (PT), nov 

terminal
8.10 Terminal za LNG pri Revithoussi 

(GR), povečanje obstoječega 
terminala

8.11 Terminal za LNG na obali severnega 
Jadranskega morja (IT)
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8.12 Terminal za LNG v priobalnem pasu 
severnega Jadranskega morja (IT)

8.13 Terminal za LNG na obali južnega 
Jadranskega morja (IT)

8.14 Terminal za LNG na obali Jonskega 
morja (IT)

8.15 Terminal za LNG na obali 
Tirenskega morja (IT)

8.16 Terminal za LNG na ligurijski obali 
(IT)

8.17 Terminal za LNG pri 
Zeebrugge/Dudzele (BE, povečanje 
obstoječega terminala)

8.18 Terminal za LNG na otoku Grain, 
Kent (UK)

8.19 Izgradnja drugega terminala za LNG 
v Grčiji

8.20 Razvoj podzemnih skladišč za plin na 
Irskem

8.21 Skladišče pri južni Kavali (GR), 
sprememba namembnosti izčrpanega 
plinskega polja na morju

8.22 Skladišče pri Lussagnetu (FR, 
razširitev obstoječe lokacije)

8.23 Skladišče pri Pecoradi (FR, 
sprememba namembnosti izčrpanega 
naftnega polja)

8.24 Skladišče v regiji Alzacije (FR, razvoj 
solnih votlin)

8.25 Skladišče v regiji Center (FR, razvoj 
skladišča z vodno ravnijo)

8.26 Skladišče na osi sever-jug Španije 
(nove lokacije) v Kantabriji, Aragonu, 
Castilla y León, Kastiliji – Manča in 
Andaluzija

8.27 Skladišče na sredozemski osi Španije 
(nove lokacije) v Kataloniji, Valenciji 
in Murciji

8.28 Skladišče v Carriçu (PT, nova 
lokacija)

8.29 Skladišče pri Loenhoutu (BE, 
razširitev obstoječe lokacije)

8.30 Skladišče pri Stenlille (DK) in Lille 
Torupu (DK, razširitev obstoječe 
lokacije)

8.31 Skladišče v Tønderu (DK, nova 
lokacija)

8.32 Skladišče pri Puchkirchnu (AT, 
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razširitev obstoječe lokacije) vključno 
s plinovodom do sistema Penta West 
pri Andorfu (AT)

8.33 Skladišče pri Baumgartnu (AT, nova 
lokacija)

8.34 Skladišče pri Haidachu (AT, nova 
lokacija), vključno s plinovodom do 
evropskega plinovodnega omrežja

8.35 Razvoj podzemnih skladišč za plin v 
Italiji

9 Razvoj transportnih zmogljivosti za 
plin (plinovodi za oskrbo s plinom)

9.1 Vzpostavitev in razvoj povezav 
nordijskega plinovodnega omrežja: 
Norveška – Danska – Nemčija –
Švedska – Finska – Rusija –
baltske države – Poljska

9.2 Srednjenordijski plinovod: Norveška, 
Švedska, Finska

9.3 Severnoevropski plinovod: Rusija, 
Baltsko morje, Nemčija

9.4 Plinovod iz Rusije v Nemčijo preko 
Latvije, Litve in Poljske, vključno z 
razvijanjem podzemnih skladišč za 
plin v Latviji

9.5 Plinovod Finska–Estonija
9.6 Novi plinovodi iz Alžirije v Španijo in 

Francijo in z njimi povezano 
povečanje zmogljivosti notranjih 
omrežij v teh državah

9.7 Povečanje transportne zmogljivosti 
plinovoda Alžirija – Maroko –
Španija (do Kordobe)

9.8 Plinovod Kordoba (ES) – Ciudad Real 
(ES)

9.9 Plinovod Ciudad Real (ES) – Madrid 
(ES)

9.10 Plinovod Ciudad Real (ES) –
sredozemska obala (ES)

9.11 Odcepni plinovodi v Kastiliji (ES) –
Manča (ES)

9.12 Podaljški proti severozahodu Španije
9.13 Podmorski plinovod Alžirija –

Španija in plinovodi za povezavo do 
Francije

9.14 Povečanje transportne zmogljivosti od 
ruskih virov do Evropske unije preko 
Ukrajine, Slovaške in Češke republike
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9.15 Povečanje transportne zmogljivosti od 
ruskih virov do Evropske unije preko 
Belorusije in Poljske

9.16 Plinovod Jagal Jug (med plinovodom 
STEGAL in trikotnikom DE, FR, 
CH)

9.17 Plinovod SUDAL Vzhod (med 
plinovodom MIDAL blizu 
Heppenheima in povezavo 
Burghausna s plinovodom PENTA v 
Avstriji)

9.18 Plinovodi od libijskih virov do Italije
9.19 Plinovod od virov v državah

Kaspijskega morja do Evropske unije
9.20 Plinovod Grčija – Turčija
9.21 Povečanje transportne zmogljivosti od 

ruskih virov do Grčije in drugih 
balkanskih držav preko Ukrajine, 
Moldavije, Romunije in Bolgarije

9.22 Plinovod St. Zagora (BG) – Ihtiman 
(BG)

9.23 Povezovalni plinovodi med nemškimi, 
češkimi, avstrijskimi in italijanskimi 
plinovodnimi omrežji

9.24 Plinovod od ruskih virov do Italije 
preko Ukrajine, Slovaške, Madžarske 
in Slovenije

9.25 Povečanje transportne zmogljivosti 
plinovoda TENP, ki poteka od 
Nizozemske skozi Nemčijo do Italije

9.26 Plinovod Taisnieres (FR) – Oltingue 
(CH)

9.27 Plinovod od Danske do Poljske, po 
možnosti preko Švedske

9.28 Plinovod Nybro (DK) – Dragør (DK), 
vključno povezovalni plinovod do 
skladišča pri Stenlillu (DK)

9.29 Plinovodno omrežje od virov 
Barentsovega morja do Evropske 
unije preko Švedske in Finske

9.30 Plinovod od plinskega polja Corrib 
(IE, na morju)

9.31 Plinovod od alžirskih virov do Italije 
preko Sardinije z odcepnim 
plinovodom do Korzike

9.32 Plinovod od virov na Srednjem 
vzhodu do Evropske unije

9.33 Plinovod od Norveške do Združenega 
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kraljestva
10 Ukrepi za izboljšanje delovanja 

medsebojno povezanih plinovodnih 
omrežij v okviru notranjega trga

(Specifikacije še niso opredeljene)

Obrazložitev

Vsebina takšne priloge zato ne more biti sprejeta, dokler vse evropske institucije ne sprejmejo 
meril o izpolnjevanju pogojev za ta seznam.

Predlog spremembe 23
Priloga IV

Priloga IV
VSEEVROPSKA ENERGETSKA 

OMREŽJA
Projekti v evropskem interesu iz člena 8

ELEKTROENERGETSKA OMREŽJA
• Daljnovod Moulaine (FR) – Aubange 

(BE)
• Daljnovod Avelin (FR) – Avelgem 

(BE)
• Daljnovod Lienz (AT) – Cordignano 

(IT)
• Postavitev naprav za fleksibilno 

reguliranje prenosnih tokov med 
Italijo in Slovenijo

• Daljnovod Udine Ovest (IT) –
Okroglo (SI)

• Daljnovod S. Fiorano (IT) – Nave 
(IT) – Gorlago (IT)

• Daljnovod Benetke Sever (IT) –
Cordignano (IT)

• Daljnovod St. Peter (AT) – Tauern 
(AT)

• Daljnovod Južno Gradiščansko (AT) 
– Kainachtal (AT)

• Daljnovod S. Fiorano (IT) – Robbia 
(CH)

• Daljnovod Sentmenat (ES) – Bescanό 
(ES) – Baixas (FR)

• Daljnovod Valdigem (PT) – Douro 
Internacional (PT) – Aldeadávila 

črtano
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(ES)
• Daljnovod Philippi (GR) –

Hamidabad (TR)
• Podmorski kabel Anglija (UK) in 

Nizozemska
• Podmorski kabel Irska – Wales (UK)
• Daljnovod Kasso (DK) – Hamburg 

(DE)
• Povezava Poljska – Litva
• Podmorski kabel Finska – Estonija 

(Estlink)
• Daljnovod Kasso (DK) – Revsing 

(DK) – Tjele (DK)
• Daljnovod V.Hassing (DK) – Trige 

(DK)
• Podmorski kabel Skagerak 4 (DK) –

(NO)
• Daljnovod Neuenhagen (DE) –

Vierraden (DE) – Krajnik (PL)
• Nova povezava Nemčija – Poljska
• Daljnovod Dürnrohr (AT) – Slavetice 

(CZ)

PLINOVODNA OMREŽJA
• Severni plinovod Transgas
• Plinovod Jamal – Evropa
• Plinovod Medgas Alžirija – Španija –

Francija – celinska Evropa
• Plinovod Alžirija – Tunizija – Italija
• Plinovod Libija – Italija
• Plinovod Turčija – Grčija – Italija
• Plinovod Turčija – Avstrija

Obrazložitev

Črtanje zaradi skladnosti s predlogi sprememb za člene 8 do 10.


