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SKLEP KOMISIJE
z dne 28.1.2021
o spremembi Sklepa C(2014) 9904 final glede obdobja veljavnosti izvzetij, odobrenih za
povezovalna daljnovoda „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“ in „Dekani–Zaule (Žavlje)“,
iz nekaterih določb Uredbe (EU) 2019/943 in Direktive (EU) 2019/944 Evropskega
parlamenta in Sveta v skladu s členom 63 Uredbe (EU) 2019/943
(Besedilo v italijanskem in slovenskem jeziku je edino verodostojno)

EVROPSKA KOMISIJA JE –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o
notranjem trgu električne energije1 ter zlasti člena 63(8) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
1.
(1)

2.

Zadevni projekt se nanaša na dva podzemna povezovalna daljnovoda za izmenični tok
s po 125 MW nazivne zmogljivosti, ki povezujeta slovensko in italijansko omrežje.
Povezovalna daljnovoda „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“ in „Dekani–Zaule
(Žavlje)“ bodo skupaj gradile italijanska družba Adria Link s.r.l. ter slovenski družbi
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE d.o.o) in Energetika, Ekologija, Ekonomija
d.o.o. (E3 d.o.o.).
Postopek

(2)

Družbe Adria Link s.r.l. (Italija), Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (Slovenija) in E3
d.o.o. (Slovenija) (v nadaljnjem besedilu: nosilci projekta) so 8. januarja 2013
slovenskemu energetskemu regulatorju (JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA ENERGIJO, v nadaljnjem besedilu: AGEN-RS) oziroma 24. junija
2013 italijanskemu ministrstvu za gospodarski razvoj (Ministero dello Sviluppo
Economico, v nadaljnjem besedilu: MISE) predložile vlogi za izvzetje v skladu s
členom 17 Uredbe (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta2.

(3)

V skladu z zadevno italijansko zakonodajo, zakonskim odlokom št. 93/2011, je
pristojni organ za odobritev takega izvzetja nacionalni regulativni organ MISE, organ
Autorità per l'elettricità, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), trenutno organ Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), pa lahko izda mnenje s
pridržkom.

1

UL L 158, 14.6.2019, str. 54.
Uredba (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do
omrežja za čezmejne izmenjave električne energije in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003 (UL
L 211, 14.8.2009, str. 15).
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(4)

Na podlagi ocene vlog za izvzetje sta AGEN-RS in AEEGSI 16. decembra 2013
sprejela dve skupni mnenji: Skupno mnenje energetskih regulatorjev o vlogi za
izvzetje za povezovalni daljnovod „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“3 in Skupno
mnenje energetskih regulatorjev o vlogi za izvzetje za povezovalni daljnovod
„Dekani–Zaule (Žavlje)“4 (v nadaljnjem besedilu: skupni mnenji), ki vsebujeta oceno
zahteve za izvzetje, ki se nanaša na območje pristojnosti posameznega organa.

(5)

MISE je 11. avgusta 2014 sprejel odloka (št. 290/ML/4/2014 za povezovalni
daljnovod „Dekani–Zaule (Žavlje)“ in št. 290/ML/5/2014 za povezovalni daljnovod
„Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“) o odobritvi izvzetij iz določb člena 16(6) Uredbe
(ES) št. 714/2009 (uporaba prihodkov od prezasedenosti) (v nadaljnjem besedilu:
italijanski odločitvi o izvzetju).

(6)

AGEN-RS je 20. oktobra 2014 sprejela odločbi (št. 143-1/2013-8/106 za povezovalni
daljnovod „Dekani–Zaule (Žavlje)“ in št. 143-2/2013-43/106 za povezovalni
daljnovod „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“ (v nadaljnjem besedilu: slovenski
odločitvi o izvzetju) o odobritvi izvzetij iz določb člena 16(6) Uredbe (ES)
št. 714/2009 (uporaba prihodkov od prezasedenosti) in člena 9 (ločevanje lastništva)
Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta5.

(7)

Italijanski odločitvi o izvzetju sta bili Komisiji priglašeni 28. avgusta 2014, slovenski
pa 30. oktobra 2014.

(8)

S sklepom z dne 17. decembra 20146 je Komisija v skladu s členom 17 Uredbe (ES)
št. 714/2009 za povezovalna daljnovoda „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“ in
„Dekani–Zaule (Žavlje)“ odobrila izvzetji iz nekaterih zahtev glede uporabe prihodkov
od prezasedenosti in ločevanja lastništva iz člena 16(6) Uredbe (ES) št. 714/2009 in
člena 9 Direktive 2009/72/ES (v nadaljnjem besedilu: Sklep Komisije iz leta 2014).

(9)

Izvzetje za povezovalni daljnovod „Dekani–Zaule (Žavlje)“ je bilo odobreno za
obdobje 10 let od začetka komercialnega obratovanja, izvzetje za povezovalni
daljnovod „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“ pa za obdobje 16 let od začetka
komercialnega obratovanja.

(10)

Člen 2 Sklepa Komisije iz leta 2014 vsebuje določbe, ki Komisijino odobritev izvzetja
za projekt v skladu s členom 17(8) Uredbe (ES) št. 714/2009 pogojujejo z začetkom
gradnje povezovalnih daljnovodov v roku dveh let od sprejetja sklepa Komisije in s
pripravljenostjo povezovalnih daljnovodov za obratovanje v roku petih let od sprejetja
sklepa.

(11)

AGEN-RS in MISE sta 17. oktobra 2016 oz. 15. novembra 2016 prejela zahtevo
nosilcev projekta, da se datum, do katerega bi se morala začeti gradnja povezovalnih
daljnovodov, preloži s 17. decembra 2016 na 17. december 2018. Glede roka za

3

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/630-13allb.pdf.
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/630-13alla.pdf.
Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih
notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES (UL L 211, 14.8.2009,
str. 55).
Sklep Komisije C(2014) 9904 final o izvzetju družb Adria Link s.r.l. (Italija), Holding Slovenske
elektrarne d.o.o. (Slovenija) in E3 d.o.o. (Slovenija) na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 714/2009 za
električna povezovalna daljnovoda med Italijo in Slovenijo.
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pripravljenost za obratovanje, ki ostaja 17. december 2019, spremembe niso bile
zahtevane.
(12)

Ocena italijanskega organa v zvezi z zahtevo nosilcev projekta je bila v skladu s
členom 17 Uredbe (ES) št. 714/2009 Komisiji priglašena 16. decembra 2016, ocena
slovenskega organa pa 23. decembra 2016.

(13)

V skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 714/2009 je Komisija s Sklepom z dne 16.
februarja 20177 odobrila podaljšanje izvzetja za povezovalna daljnovoda „Redipuglia
(Sredipolje)–Vrtojba“ in „Dekani–Zaule (Žavlje)“ od 17. decembra 2016 do 17.
decembra 2018.

(14)

AGEN-RS in MISE sta 26. julija 2018 od nosilcev projekta prejela zahtevo za
preložitev roka, do katerega bi se morala začeti gradnja povezovalnih daljnovodov, in
sicer s 17. decembra 2018 na 31. december 2020, ter za preložitev roka za
pripravljenost za obratovanje s 17. decembra 2019 na 30. junij 2022.

(15)

Ocena slovenskega organa v zvezi z zahtevo nosilcev projekta je bila v skladu s
členom 17 Uredbe (ES) št. 714/2009 Komisiji priglašena 19. novembra 2018, ocena
italijanskega organa pa 5. decembra 2018.

(16)

Komisija je s Sklepom z dne 28. januarja 20198 v skladu s členom 17 Uredbe (ES)
št. 714/2009 odobrila podaljšanje izvzetja za povezovalna voda „Redipuglia
(Sredipolje)–Vrtojba“ in „Dekani–Zaule (Žavlje)“ od 17. decembra 2018 do 31.
decembra 2020.

(17)

Nosilci projekta so 3. junija 2020 AGEN-RS in MISE poslali zahtevo (v nadaljnjem
besedilu: zahteva nosilcev projekta) za preložitev roka, do katerega bi se morala začeti
gradnja povezovalnih daljnovodov, in roka za pripravljenost za obratovanje ter
spremembo pogojev za izvzetje povezovalnega daljnovoda „Redipuglia (Sredipolje)–
Vrtojba“, da se zagotovi izvedljivost naložbe.

(18)

AGEN-RS je 28. julija 2020 Komisijo v skladu s členom 63(7) Uredbe (EU) 2019/943
uradno obvestila o svoji oceni v zvezi z zahtevo nosilcev projekta. Komisija je AGENRS zaprosila za soglasje k dodatnemu podaljšanju prvotnega roka za sprejetje
odločitve v skladu s členom 63(8) Uredbe (EU) 2019/943. AGEN-RS je soglasje
izdala 10. novembra 2020.

(19)

MISE je 20. novembra 2020 v skladu s členom 63(7) Uredbe (EU) 2019/943 Komisijo
uradno obvestil o svoji odločitvi glede zahteve nosilcev projektov in dveh odlokih na
ravni direktoratov z dne 18. novembra 2020 o podaljšanju rokov za izgradnjo in
začetek obratovanja povezovalnih daljnovodov.

(20)

Komisija je 23. novembra 2020 na svojem spletnem mestu objavila obvestilo, s
katerim je javnost obvestila o priglasitvah ter pozvala tretje osebe, naj v dveh tednih
pošljejo svoje pripombe. Komisija v zvezi s tem ni prejela nobenih pripomb.

7

Sklep Komisije C(2017) 1209 final o podaljšanju izvzetja družb Adria Link
Slovenske elektrarne d.o.o. (Slovenija) in E3 d.o.o. (Slovenija) na podlagi
št. 714/2009 za električna povezovalna daljnovoda med Italijo in Slovenijo
Sklep Komisije C(2019) 698 final o podaljšanju izvzetja družb Adria Link
Slovenske elektrarne d.o.o. (Slovenija) in E3 d.o.o. (Slovenija) na podlagi
št. 714/2009 za električna povezovalna daljnovoda med Italijo in Slovenijo
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3.

Ocena

3.1.

Ustrezne zakonske določbe

(21)

Člen 2 Sklepa Komisije C(2014) 9904 final, kakor je bil spremenjen s Sklepom
Komisije C(2019) 698 final, določa, da odobritev Komisije glede odločitev o izvzetju
preneha učinkovati, če se do 31. decembra 2020 gradnja navedenega povezovalnega
daljnovoda še ni začela in če do 30. junija 2022 povezovalni daljnovod še ni
pripravljen za obratovanje, razen če Komisija ugotovi, da je do zamud prišlo zaradi
velikih ovir, na katere nosilci projekta nimajo vpliva.

(22)

Veljavnost izvzetja, ki ga odobri Komisija, se lahko podaljša pod pogojem, da se je na
podlagi opravljene analize nacionalnih organov izkazalo, da je podaljšanje upravičeno,
ter da Komisija sklene, da je do zamude prišlo zaradi velikih ovir in da na navedene
ovire oseba, ki ji je bilo izvzetje odobreno, ni mogla vplivati.

(23)

V uredbi o električni energiji postopek za takšno odločitev o podaljšanju veljavnosti ni
izrecno določen. Iz praks odločanja Komisije izhaja, da bi na podlagi načela
vzporednosti oblik morale spremembe (vključno s podaljšanjem) odločitev o izvzetju
upoštevati postopek za odobritev prve odločitve o izvzetju. Zato se Komisija pri oceni
zahtev za podaljšanje opira na predhodno oceno pristojnih organov, za katero
Komisija lahko zahteva spremembe.

3.2.

SL

Zahteva nosilcev projekta

(24)

Nosilci projekta so aprila 2019 pridobili zadnja gradbena dovoljenja in zaključili
postopke za izdajo dovoljenj za povezovalna daljnovoda „Redipuglia (Sredipolje)–
Vrtojba“ in „Dekani–Zaule (Žavlje)“ v Italiji in Sloveniji. Vendar se gradnja
povezovalnih daljnovodov še ni začela, sistemska operaterja prenosnih omrežij pa še
nista zgradila dveh od šestih okrepitev notranjega omrežja, potrebnih v Italiji in
Sloveniji za obratovanje predlagane povezave.

(25)

Za sprejetje končne odločitve o naložbi in nadaljevanje gradnje so nosilci projektov
maja 2019 zahtevali vrednosti realne neto prenosne zmogljivosti (v nadaljnjem
besedilu: neto prenosna zmogljivost) za povezovalna daljnovoda, ki sta jih italijanski
in slovenski sistemski operater prenosnega omrežja sporočila oktobra 2019 oziroma
marca 2020. Zlasti za povezovalni daljnovod „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“ je v
nasprotju z vrednostjo 120 MW neto prenosne zmogljivosti, ki je bila prvotno
opredeljena v skupnih mnenjih, nova pričakovana vrednost neto prenosne zmogljivosti
zmanjšana na 70 MW.

(26)

Glavne pripombe nosilcev projektov so naslednje:


zaradi zamud pri gradnji okrepitev notranjega omrežja in novih vrednosti neto
prenosne zmogljivosti, na kar nosilci projekta ne morejo vplivati, v tej fazi ni
mogoče začeti gradnje v skladu z roki za izvzetje;



čeprav se vrednosti neto prenosne zmogljivosti lahko spremenijo, bi bila zaradi
zadnjih vrednosti, ki sta jih sporočila sistemska operaterja prenosnih omrežij,
gradnja infrastrukture ekonomsko neizvedljiva;



razvoj projektov bi izboljšal varnost sistema in konkurenco ter podprl
doseganje ciljev Unije. Poleg tega sta bila pozitivno vključena v analizo
stroškov in koristi letnega načrta za razvoj omrežja za leto 2018;
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(27)

(28)

3.3.

v zdajšnjih razmerah pandemije bosta podpora naložbam v infrastrukturo in
udeležba zasebnih vlagateljev vse pomembnejši.

Na podlagi tega in zaradi zamud pri okrepitvi notranjega omrežja nosilci projekta
zahtevajo:


preložitev roka, do katerega bi se morala začeti gradnja povezovalnega
daljnovoda „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“, z 31. decembra 2020 na 31.
december 2022 in roka za pripravljenost za obratovanje s 30. junija 2022 na 30.
junij 2024;



preložitev roka, do katerega bi se morala začeti gradnja povezovalnega
daljnovoda „Dekani–Zaule (Žavlje)“, z 31. decembra 2020 na 31. december
2023, in roka za pripravljenost za obratovanje s 30. junija 2022 na 30. junij
2025.

Poleg tega nosilci projektov zaradi zmanjšanih vrednosti neto prenosne zmogljivosti in
novih tržnih pogojev zahtevajo spremembo pogojev za izvzetje za povezovalni
daljnovod „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“, da bi opredelili in uporabili enega ali
več mehanizmov za zagotovitev izvedljivosti naložbe (tj. najvišja in najnižja meja
cene, točna in ponovno ocenjena končna vrednost, znižanje stroškov itd.).
Ocena nacionalnih organov

Ocena AGEN-RS
(29)

AGEN-RS s priglašeno odločitvijo o zahtevi nosilcev projekta predlaga, da se preloži
rok, do katerega bi se morala začeti gradnja povezovalnih daljnovodov „Redipuglia
(Sredipolje)–Vrtojba“ in „Dekani–Zaule (Žavlje)“, kot sta predlagala vložnika, in
sicer, da se rok, do katerega bi se morala začeti gradnja povezovalnega daljnovoda
„Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“, preloži na 31. december 2022, rok za
pripravljenost za obratovanje pa na 30. junij 2024, ter da se rok, do katerega bi se
morala začeti gradnja povezovalnega daljnovoda „Dekani–Zaule (Žavlje)“, preloži na
31. december 2023, rok za pripravljenost za obratovanje pa na 30. junij 2025.

(30)

V zvezi z zahtevo za spremembo pogojev za izvzetje povezovalnega daljnovoda
„Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“, da se uporabi eden ali več mehanizmov za
zagotovitev izvedljivosti naložbe, AGEN-RS meni, da gre za zahtevo Komisiji za
začetek postopka izvzetja v skladu s členom 63(10)(a) Uredbe (EU) 2019/943 zaradi
znatnih sprememb dejstev, na podlagi katerih je bila sprejeta zdajšnja odločitev o
izvzetju.

Ocena MISE
(31)

SL

Podobno je 18. novembra 2020 Generalni direktorat MISE za trg električne energije,
obnovljive vire energije in energijsko učinkovitost (Direzione Generale per il mercato
elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica) odobril odlok o preložitvi roka
začetka gradnje povezovalnega daljnovoda „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“ z 31.
decembra 2020 na 31. december 2022 in preložitvi roka za pripravljenost za
obratovanje s 30. junija 2022 na 30. junij 2024. Z drugim odobrenim odlokom je bil
preložen rok začetka gradnje povezovalnega daljnovoda „Dekani–Zaule (Žavlje)“ z
31. decembra 2020 na 31. december 2023 in rok pripravljenosti za obratovanje s 30.
junija 2022 na 30. junij 2025.
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(32)

Odlokoma na ravni direktorata je priložena posebna ocena zahteve za spremembo
pogojev za izvzetje povezovalnega daljnovoda „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“,
povezana z izvedljivostjo naložbe in pričakovanimi prihodki. V tej oceni MISE poziva
Evropsko komisijo, naj ponovno začne postopek izvzetja v skladu s členom 63(10)(a)
Uredbe (EU) 2019/943 zaradi znatnih sprememb dejstev, na podlagi katerih je bila
sprejeta odločitev o izvzetju.

(33)

MISE izpostavlja znatno zmanjšanje vrednosti neto prenosne zmogljivosti in nove
tržne pogoje, ki vplivajo na cenovni razpon, obravnavan v skupnih mnenjih.

3.4.

Ocena Komisije

V zvezi s podaljšanjem
(34)

Komisija meni, da so zamude pri okrepitvi notranjega omrežja in nove vrednosti neto
prenosne zmogljivosti večje ovire, na katere nosilci projektov ne morejo vplivati.
Zaradi trenutne pandemije lahko nastopijo dodatne omejitve.

(35)

Zato se Komisija strinja z MISE in AGEN-RS, ki menita, da je zahteva nosilcev
projekta, da se preložita roka začetka gradnje in pripravljenosti za obratovanje
povezovalnih daljnovodov „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“ in „Dekani–Zaule
(Žavlje)“, ustrezno utemeljena.

(36)

Komisija meni, da bi razvoj projektov izboljšal varnost sistema in konkurenco ter
podprl doseganje energijskih ciljev Unije na splošno. Vendar ker je to tretja zahteva za
podaljšanje in se gradnja še ni začela, bi lahko nadaljnja preložitev ovirala konkurenco
in razvoj drugih povezovalnih daljnovodov.

(37)

Zato Komisija meni, da zadostuje podaljšanje obdobja za začetek gradnje in
obratovanja za 18 mesecev, in sicer:

(38)



preložitev roka, do katerega bi se morala začeti gradnja povezovalnega
daljnovoda „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“, z 31. decembra 2020 na 30.
junij 2022 in roka za pripravljenost za obratovanje s 30. junija 2022 na 31.
december 2023;



preložitev roka, do katerega bi se morala začeti gradnja povezovalnega
daljnovoda „Dekani–Zaule (Žavlje)“, z 31. decembra 2020 na 30. junij 2022, in
roka za pripravljenost za obratovanje s 30. junija 2022 na 31. december 2023.

Ob upoštevanju dejstva, da so nosilci projekta pridobili zadnja gradbena dovoljenja in
zaključili postopke za izdajo dovoljenj za povezovalna daljnovoda v Italiji in
Sloveniji, bi bilo nadaljnje podaljšanje upravičeno le v primeru dodatnih, trenutno
nepričakovanih zamud. Če se odločitev o naložbi v danem obdobju ne sprejme in se
gradnja ne začne, bi moral učinek odločitve o izvzetju prenehati.

V zvezi s pogoji za izvzetje povezovalnega daljnovoda „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“
(39)

SL

Po mnenju nosilcev projekta je zaradi novih vrednosti neto prenosne zmogljivosti in
tržnih pogojev naložba ekonomsko neizvedljiva in na tej stopnji ni mogoče začeti
gradnje povezovalnega daljnovoda „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“ v skladu z
odločitvijo o izvzetju.
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(40)

MISE in AGEN-RS menita, da zahteva nosilcev projekta za spremembo pogojev za
izvzetje povezovalnega daljnovoda „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“, da se
opredelijo in uporabijo potrebni mehanizmi za zagotovitev izvedljivosti naložbe,
pomeni pomembne spremembe, na podlagi katerih je bila sprejeta odločitev o izvzetju,
in Komisijo pozivata, naj začne postopek izvzetja v skladu s členom 63(10)(a) uredbe
o električni energiji.

(41)

Vendar se Komisija na podlagi prejetih informacij ne strinja z mnenjem o ponovnem
odprtju odločitve o izvzetju v skladu s členom 63(10)(a) Uredbe (EU) 2019/943.
Predlagane spremembe niso podrobno opisane, v zahtevku pa so navedene različne
možne spremembe pogojev za izvzetje. Komisija ne more nadomestiti zahteve za
izvzetje in ocene nacionalnih regulativnih organov v postopkih izvzetja z ad hoc
predlogi možnih rešitev za izvzetje, ki bi poleg tega lahko z višjimi tarifami pomenile
breme za uporabnike nacionalnega omrežja. Vsaka taka odločitev bi morala temeljiti
na podrobni pravni in vsebinski analizi nacionalnih organov, ki se lahko odločijo za
priglasitev spremenjenih odločitev o izvzetju, če presodijo, da je to upravičeno. Če se
nacionalni regulativni organi odločijo spremeniti odločitev o izvzetju, svojo odločitev
uradno sporočijo Komisiji skupaj z vsemi ustreznimi informacijami v skladu s
členom 63(9) Uredbe (EU) 2019/943 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:
Člen 1
Člen 2 Sklepa Komisije C(2014) 9904 z dne 17. decembra 2014 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 2
V skladu s členom 63(8) Uredbe (EU) 2019/943 odobritev Komisije glede odločitev o
izvzetju v zvezi s povezovalnim daljnovodom „Dekani–Zaule (Žavlje)“ preneha
učinkovati, če se do 30. junija 2022 gradnja navedenega povezovalnega daljnovoda še
ni začela in če do 31. decembra 2023 povezovalni daljnovod še ni pripravljen za
obratovanje, razen če Komisija ugotovi, da je do zamud prišlo zaradi velikih ovir, na
katere nosilci projekta nimajo vpliva.
V skladu s členom 63(8) Uredbe (EU) 2019/943 odobritev Komisije glede odločitev o
izvzetju v zvezi s povezovalnim daljnovodom „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“
preneha učinkovati, če se do 30. junija 2022 gradnja navedenega povezovalnega
daljnovoda še ni začela in če do 31. decembra 2023 povezovalni daljnovod še ni
pripravljen za obratovanje, razen če Komisija ugotovi, da je do zamud prišlo zaradi
pomembnih ovir, na katere nosilci projekta nimajo vpliva.“
Člen 2
Odločitvi o izvzetju Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 143-1/2013-8/106 za
povezovalni daljnovod „Dekani–Zaule (Žavlje)“ in št. 143-2/2013-46/106 za povezovalni
daljnovod „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“ ter odločitvi o izvzetju Ministrstva za
gospodarski razvoj (Ministero dello Sviluppo Economico) št. 290/ML/4/2014 za povezovalni
daljnovod „Dekani–Zaule (Žavlje)“ in št. 290/ML/5/2014 za povezovalni daljnovod
„Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“ se ustrezno spremenijo.
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Člen 3
Ta sklep je naslovljen na:
1) Ministrstvo za gospodarski razvoj (Ministero dello Sviluppo Economico – MISE);
2) Javno agencijo Republike Slovenije za energijo (AGEN-RS).

V Bruslju, 28.1.2021

Za Komisijo
Kadri SIMSON
Članica Komisije
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