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1. RAZLOGI ZA OBLIKOVANJE LISTE PROJEKTOV SKUPNEGA INTERESA (PCI)
Evropska komisija je leta 2010 ocenila, da potrebuje EU investirati 200 bilijonov evrov v energetsko
infrastrukturo do leta 2020. Hkrati je opozorila, da je izvedba polovice teh investicij vprašljiva zaradi
ovir, povezanih z dolgimi in neučinkovitimi postopki podeljevanja dovoljenj ter sprejemanjem investicij
s strani javnosti, poleg tega pa tudi s težavami v regulatornem sistemu in /ali s finančnimi okviri1.
Visoki stroški in zamude pri razvoju električnega omrežja grozijo, da bodo postali glavne ovire
investicijam v obnovljive vire energije, ki so potrebne za zagotovitev trajnosti oskrbe z energenti.
Neuspešen razvoj nove infrastrukture bi tako lahko hkrati postal grožnja energetski varnosti in glavna
prepreka pri odpiranju mednarodnega trgovanja in konkurenčnosti na energetskem trgu. Na tej podlagi
je bila sprejeta odločitev, da morajo države članice vpeljati spremembe pravnih in finančnih okvirov, če
se želi pravočasno doseči zastavljene energetske in podnebne cilje EU.
Evropska komisija je identificirala “ustrezna, integrirana in zanesljiva energetska omrežja” kot ključna za
doseganje glavnih ciljev evropske energetske politike2. Ti cilji so: (i) zagotavljanje zanesljivosti oskrbe,
(ii) konkurenčnost in (iii) trajnost. Za zagotavljanje razvoja takšnih energetskih omrežij je EU leta 2013
sprejela Uredbo o smernicah za vseevrospko energetsko infrastrukturo (Uredba TEN-E3), ki je predvidela
oblikovanje 12 prednostnih koridorjev (npr. omrežje v severnih morjih) in prednostnih tematskih
področij (npr. pametna omrežja), ki se nanašajo na električno energijo, plin, nafto in omrežja za
transport ogljikovega dioksida.

2. IZBOR PROJEKTOV PCI
Identifikacija ustreznih projektov PCI predstavlja ključno točko uresničevanja prednostnih koridorjev in
tematskih področij. PCI so namreč projekti skupnega interesa, od katerega ima korist več kot ena država
članica, in ki ustrezajo specifičnim kriterijem, določenim v Uredbi TEN-E4, kot npr. prispevanje k
zanesljivosti energetske oskrbe. Postopek izbora PCI projektov poteka po naslednjih korakih:
1. Predlagatelji projekta predložijo vlogo svoji Regionalni skupini, v kateri so predstavniki držav članic,
nacionalnih regulativnih organov, operaterjev distribucijskih omrežij, Komisije, Agencije za sodelovanje
energetskih regulatorjev (ACER) in Evropskega združenja sistemskih operaterjev elektroenergetskega
omrežja (ENTSO za električno energijo) ter Evropskega združenja sistemskih operaterjev plinskega
omrežja (ENTSO za plin).

2. Regionalne skupine ocenijo skladnost vloge s postavljenimi kriteriji, ki so zapisani v Uredbi TEN-E (npr.
prispevanje k zanesljivosti oskrbe, povezovanje trgov in trajnost, poleg tega pa tudi korist za več kot eno
državo članico5. Za pripravo druge naknadne liste PCI projektov je postavljen dodaten pogoj, da so
projekti že vključeni v Desetletne evropske razvojne programe za električno energijo in plin (TYNDP), ki
jih pripravljata ENTSO za električno energijo in ENTSO za plin6. Regionalna skupina oceni in ustrezno
rangira vsak predlagani project. Če število predlaganih projektov presega obvladljivo količino, lahko
Komisija umakne nanjnižje uvrščene predloge.
3. Pri oblikovanju liste PCI projektov se Regionalna skupina v skladu z Uredbo TEN-E poslužuje konzultacij
z organizacijami, ki zastopajo različne skupine zainteresiranih deležnikov, med drugimi tudi
okoljevarstvene organizacije.
4. Odločevalsko telo vsake Regionalne skupine (sestavljeno iz predstavnikov držav članic in Komisije)
sprejme svoj regionalni seznam predlaganih projektov skupnega interesa.
5. Na regionalne sezname poda svoje mnenje ACER, pri čemer še posebej preveri doslednost uporabe
meril/metodologije za analizo stroškov in koristi po regijah.
6. Evropska komisija preko delegiranega postopka sprejme končni seznam projektov skupnega interesa
(PCI).

3. PREDNOSTI STATUSA PCI
Projekti energetske infrastrukture, ki so uvrščeni na listo PCI projektov 7 , s tem pridobijo prednostno
obravnavo v postopkih odločanja o podeljevanju dovoljenj in status objektov najvišjega državnega
pomena v zadevni državi članici. Omenjeno vključuje sistem podeljevanja dovoljenj , ki dobi najhitrejšo
možno obravnavo in je omejen na 3,5 letni rok. Poteka na način “vse na enem mestu”, kar pomeni, da v
njem sodeluje zgolj en nacionalni pristojni organ, ki koordinira in podpira postopek dovoljevanja.
Pridobitev statusa PCI vzpostavlja obveznost izvedbe projekta z vidika energetske politike v postopku
podeljevanja dovoljenj. Projekti skupnega interesa se obravnavajo kot projekti javnega interesa z vidika
energetske politike.
Status PCI omogoča državam članicam, da podeljujejo tem projektom državne spodbude v okviru
konkurenčnega prava EU, kar vključuje tudi evropske strukturne sklade8. PCI projekti so lahko deležni
tudi sofinanciranja 9 v okviru Connecting Europe Facility (CEF). Ti skladi so namenjeni izdelavi različnih
študij, ki služijo kot podpora razvoju projektov in razvoju del s pozitivnimi učinki, ki pa niso tržno
rentabilni. V okviru CEF bo v obdobju 2014-2020 na voljo 5.85 billijonov evrov.
Uredba TEN-E je postavila tudi zahtevo, da države članice ocenijo potencialne ukrepe za racionalizacijo
postopkov okoljske presoje za projekte PCI. Racionalizacija naj bi bila dosežena brez poseganja v
ustrezne zahteve evropskega in mednarodnega prava varstva okolja 10. Glede na določila Aarhuške
konvencije 11 kot tudi Uredbe o uporabi določb Aarhuške konvencije12 in ostalega relevatnega prava
EU, ter ob prepoznavi potrebe po javni sprejemljivosti izzivov sektorja, Uredba TEN-E postavlja
dodatne zahteve za PCI projekte glede tranparentnosti postopkov in sodelovanja javnosti 13.
Za več informacij prosim obiščite spletno stran J&E, na kateri je na voljo več publikacij na temo PCI
projektov14.
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