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Evropski parlament
2014-2019

Odbor za pravne zadeve

1.6.2017

OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI

Zadeva: Obrazloženo mnenje češke poslanske zbornice o predlogu uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije (prenovitev)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko nacionalni 
parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega akta predsednikom 
Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, zaradi katerih ocenjujejo, da 
osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

Češka poslanska zbornica je o zgoraj omenjenem predlogu uredbe podala obrazloženo mnenje, ki je 
priloženo.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela subsidiarnosti 
pristojen Odbor za pravne zadeve.
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PRILOGA

Parlament Češke republike
POSLANSKA ZBORNICA

2017
7. parlamentarno obdobje

376.
RESOLUCIJA

odbora za evropske zadeve 
sprejeta na 63. seji
dne 20. aprila 2017

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga električne 
energije (prenovitev) (oznaka dok. 15135/16, COM(2016)0861)

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev (prenovitev) (oznaka dok. 15149/16, COM(2016)0863)

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga električne 
energije (prenovitev) (oznaka dok. 15150/16, COM(2016)0864)

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pripravljenosti na tveganja v sektorju 
električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES (oznaka dok. 15151/16, COM(2016)0862)

Odbor poslanske zbornice Češke republike za evropske zadeve po informacijah, ki sta jih podala 
vodja odbora za energijsko učinkovitost in prihranek energije pri ministrstvu za industrijo in 

trgovino, inž. Vladimír Sochor, in podpredsednika Urada energetskih regulatorjev, inž. Vladimír 
Outrata, po obrazložitvi poročevalca Jana Zahradníka in po razpravi

odobri mnenje, priloženo k tej resoluciji.

Josef Šenfeld, l. r.
overitelj

Jan Zahradník, l. r.
poročevalec

Igor Jakubčík, l. r.
podpredsednik
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Priloga k resoluciji št. 376

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije 
(prenovitev)

COM(2016)0861, oznaka Sveta 15135/16
Medinstitucionalna zadeva 2016/0379/COD

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev (prenovitev)

COM(2016)0863, oznaka Sveta 15149/16
Medinstitucionalna zadeva 2016/0378/COD

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga 
električne energije (prenovitev)

COM(2016)0864, oznaka Sveta 15150/16
Medinstitucionalna zadeva 2016/0380/COD

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pripravljenosti na tveganja v sektorju 
električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES

COM(2016)0862, oznaka Sveta 15151/16
Medinstitucionalna zadeva 2016/0377/COD

Pravna podlaga:
Člen 194(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (COM(2016)0861, COM(2016)0863, 
COM(2016)0864).
Člen 194 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Datum posredovanja poslanski zbornici iz odbora za evropske zadeve:
2. 12. 2016

Datum obravnave v odboru za evropske zadeve:
15. 12. 2016 (1. krog)

Postopek:
Redni zakonodajni postopek.

Predhodno mnenje vlade (v skladu s členom 109a(1) poslovnika poslanske zbornice):
datirano 6., 7. in 8. marec 2017, odboru za evropske zadeve posredovano 20. marca 2017 v 
sistemu ISAP.

Presoja z vidika načela subsidiarnosti:

 Obrazložitev in predmet:

Energetska unija je ena od prednostnih nalog sedanje Evropske komisije. V predlaganem 
svežnju (imenovanem tudi zimski energetski sveženj) je predstavila osnutek pravnih določba 
in načrtovanih poenostavitev, s katerimi naj bi posodobili gospodarstvo in okrepili naložbe v 
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sektor čiste energije. Zakonodajni predlogi zadevajo energijsko učinkovitost, energijo iz 
obnovljivih virov, delovanje trga električne energije, varno oskrbo z energijo in pravila 
energetske unije. Komisija meni, da je energetska unija glavna gonilna sila in osrednji 
prispevek EU h globalnemu in dokončnemu prehodu na nizkoogljično gospodarstvo. 
Evropska unija je tudi že ratificirala Pariški sporazum, tako da je novembra 2016 začel veljati. 
Tako Evropski svet kot tudi Evropski parlament sta večkrat poudarila, da je dobro delujoč 
povezan trg energije najboljše sredstvo za zagotavljanje dostopnih cen energije in zanesljive 
oskrbe z njo ter za omogočanje stroškovno učinkovitega vključevanja večjih količin 
električne energije iz obnovljivih virov.

Drugi del svežnja so zakonodajni predlogi o delovanju trga z električno energijo in 
zanesljivi oskrbi z energijo.

Sedanja zasnova trga električne energije temelji na pravilih tretjega energetskega svežnja, ki 
je bil sprejet leta 2009. S predlogi naj bi spremenili poglavitne pravne akte tega svežnja. 
Zaradi razvoja dogodkov je prišlo do korenitih sprememb na evropskih trgih električne 
energije: povečal se je delež električne energije iz obnovljivih virov1, dogajajo pa se tudi 
pomembne tehnološke spremembe. Predvideva se, da bo za trg električne energije v 
prihodnosti značilna bolj spremenljiva in razpršena proizvodnja električne energije, večja 
soodvisnost držav članic in nove tehnološke priložnosti, s katerimi bodo lahko odjemalci 
znižali svoje stroške in dejavno sodelovali na trgu električne energije, in sicer zaradi 
prilagajanja odjema, samooskrbe in shranjevanja. S pobudo za novo zasnovo trga električne 
energije naj bi torej sedanja tržna pravila prilagodili novim razmeram na trgu.

Prilagoditev tržnih pravil

Sedanja tržna pravila temeljijo na prevladujočih proizvodnih tehnologijah zadnjega desetletja, 
torej na centraliziranih velikih elektrarnah na fosilna goriva z omejeno udeležbo odjemalcev2. 
Glede na naraščanje deleža električne energije iz obnovljivih virov bodo osrednjega pomena
postali kratkoročni trgi električne energije, ki bodo omogočali udeležbo tik pred samooskrbo 
in čezmejno trgovanje. Ti trgi bodo udeležencem omogočili nove poslovne priložnosti za 
ponujanje „rezervne“ energije, kadar bo povpraševanje večje in bo primanjkovalo energije iz 
obnovljivih virov. Z novo zasnovo trga naj bi izboljšali cenovne signale, da bi usmerjali 
naložbe na območja, kjer so najbolj potrebne, in da bi odražali omejitve omrežja in središča 
odjema, ne pa državnih meja. Cenovni signali bi morali omogočiti tudi ustrezno nadomestilo 
za prilagodljive vire in zagotoviti učinkovito dispečiranje obstoječih proizvodnih 
zmogljivosti. Komisija trdi, da je zato treba spremeniti predpise, ki bi lahko ovirali 
oblikovanje cen.

Postavitev odjemalcev v jedro trga energije

Čeprav odjemalci lažje kot kdaj koli prej proizvajajo in shranjujejo električno energijo ter 
upravljajo svojo porabo energije, sedanja zasnova maloprodajnega trga preprečuje, da bi 
lahko v celoti izkoristili tovrstne priložnosti. V večini držav članic odjemalci nimajo ali imajo 

                                               
1 Zaradi značilnosti obnovljivih virov energije (ta je v primerjavi s tradicionalno proizvodnjo električne energije 
bolj spremenljiva, manj predvidljiva in bolj razpršena) bi bilo treba trg in pravila o delovanju omrežij prilagoditi 
prožnejši naravi tega trga.
2 Trenutno državna tržna pravila (npr. omejitve cen) in državne intervencije preprečujejo, da bi cene odražale 
obdobja pomanjkanja električne energije. Poleg tega cenovna območja ne odražajo vedno dejanskega 
pomanjkanja, če so pomanjkljivo zastavljena in sledijo političnim mejam.
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le malo spodbude, da bi spremenili svojo porabo zaradi spreminjajočih se cen na trgu, saj 
cenovni signali v realnem času ne dosežejo končnih odjemalcev. Preglednejši cenovni signali 
v realnem času bodo spodbudili udeležbo odjemalcev na trgu, tako posamično ali prek 
združevanja. Pripomogli bodo k prilagodljivejšemu sistemu električne energije in olajšali 
vključevanje električne energije iz obnovljivih virov. Poleg tega nastajajo nove storitve 
prilagajanja odjema, ko novi akterji na trgu odjemalcem ponujajo upravljanje njihove porabe 
električne energije, in jim plačajo za prilagodljivost. Z novo zasnovo trga naj bi zagotovili, da 
država ne bi posegala v dobavne cene in da bi bile izjeme zares ustrezno utemeljene. Hitro 
upadajoči stroški tehnologije pomenijo, da bi lahko vse več odjemalcev zmanjšalo svoje 
stroške energije z uporabo tehnologij, kot so strešni sončni kolektorji in akumulatorji. Lastna 
proizvodnja pa je še vedno ovirana, ker ni skupnih pravil za proizvajalce-odjemalce. Z 
ustreznimi pravili bi lahko te ovire odpravili, če bi na primer odjemalcem omogočili, da 
proizvajajo energijo za lastno porabo in presežke prodajo v omrežje, pri čemer bi se 
upoštevali stroški in koristi za ves sistem. Učinkovit način za gospodarjenje z energijo na 
lokalni ravni bi bile lahko lokalne energetske skupnosti. Možnost za rešitev nekaterih 
vprašanj spremenljive lokalne proizvodnje bi pomagala znatno znižati stroške. Drugi cilj je 
izboljšati obveščenost in preglednost. Obenem je treba zaščititi najranljivejše člane družbe, da 
se bi ne povečalo skupno število energijsko revnih gospodinjstev. Ker energijska revščina 
narašča in ker ni dovolj jasno, kateri načini so najustreznejši za spoprijemanje z ranljivostjo 
odjemalcev in energijsko revščino, je v predlogu o novi zasnovi trga zahtevano, da države 
članice ustrezno merijo in redno spremljajo energijsko revščino po postopkih, opredeljenih na 
ravni Unije.

Zanesljivost oskrbe z električno energijo

Komisija meni, da je mogoče pri povezanem in usklajenem omrežju z dobro delujočim trgom 
učinkoviteje in konkurenčneje organizirati zanesljivo oskrbo kot le na ravni države članice. 
Poleg tega navaja, da so za reševanje primanjkljajev pri nacionalni proizvodnji energije 
pogosto najučinkovitejši regionalni ukrepi, saj državam članicam omogočajo, da izkoristijo 
proizvodne presežke drugih držav. Zato bi bilo treba uvesti usklajeno oceno ustreznosti, s 
katero bi lahko pridobili realistično predstavo o morebitnih proizvodnih potrebah, in 
predlagati ustrezne mehanizme, da bi zmanjšali izkrivljanje notranjega trga.

Okrepitev regionalnega sodelovanja

Tesna medsebojna povezanost držav članic EU s skupnim vseevropskim omrežjem je 
edinstvena na svetu in pomeni veliko prednost za učinkovit energetski prehod. Izkušnje so 
pokazale, da lahko neusklajene nacionalne odločitve pomenijo znatne stroške za evropske 
odjemalce. Dejstvo, da je pri nekaterih povezovalnih daljnovodih izkoriščenih največ 25 % 
zmogljivosti – pogosto zaradi neusklajenih nacionalnih omejitev – in da se države članice 
niso mogle dogovoriti o ustreznih cenovnih območjih, kaže, da je potrebno večje usklajevanje 
med operaterji prenosnih sistemov in regulatorji, saj bi lahko tako izboljšali trgovanje trga in 
znatno znižali stroške. Obvezno sodelovanje bi morali razširiti še na druga področja 
regulativnega okvira1.

                                               
1 Na nekaterih področjih, npr. pri vseevropskem mehanizmu spajanja trgov, je sodelovanje operaterjev prenosnih 
sistemov že postalo obvezno in sistem večinskega glasovanja glede nekaterih vprašanj se je izkazal za uspešnega 
na področjih, pri katerih s prostovoljnim sodelovanjem (pri katerem ima vsak operater prenosnega sistema 
pravico veta) niso bile dosežene učinkovite rešitve za regionalne probleme.
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V ta namen bi se lahko operaterji prenosnih sistemov v regionalnih operativnih centrih 
odločali glede vprašanj, pri katerih bi razdrobljeni in neusklajeni nacionalni ukrepi utegnili 
negativno vplivati na trg in odjemalce (npr. na področju upravljanja sistemov, izračuna 
zmogljivosti za povezovalne daljnovode, zanesljive oskrbe z energijo in pripravljenosti na 
tveganja).

Prilagoditev regulativnega nadzora regionalnim trgom

Vse glavne regulativne odločitve za zdaj sprejemajo nacionalni regulatorji, celo takrat, kadar 
je potrebna skupna regionalna rešitev. Razdrobljenost regulativnega nadzora lahko privede do 
različnih odločitev in nepotrebnih zamud, po mnenju Komisije pa se je pomembno prilagoditi 
novim razmeram na trgu. Okrepitev pristojnosti ACER pri teh čezmejnih vprašanjih, za katera 
so potrebne usklajene regionalne odločitve, bi pripomogla k hitrejšemu in učinkovitejšemu 
odločanju o čezmejnih vprašanjih. Nacionalni regulatorji, ki v okviru ACER sprejemajo 
odločitve glede teh vprašanj z večinskim glasovanjem, bi še naprej ostali popolnoma 
vključeni v ta proces. Poleg tega bi bilo treba bolje opredeliti vlogo Evropske mreže 
operaterjev prenosnih sistemov (ENTSO), tako da bi okrepili njeno usklajevalno vlogo ter 
povečali preglednost njenega postopka odločanja.

 Vsebina in učinek

1. Konkretne točke predloga direktive o skupnih pravilih notranjega trga električne 
energije

Poglavje I o vsebini in z opredelitvami: vsebuje pojasnila glede področja uporabe in vsebine 
direktive ter posodobljene opredelitve pojmov.

Poglavje II o splošnih pravilih za organizacijo sektorja: države članice morajo zagotoviti, da 
je trg električne energije v EU konkurenčen, usmerjen k odjemalcem, prilagodljiv in 
nediskriminatoren. Poudarjeno je, da nacionalni ukrepi ne bi smeli neupravičeno ovirati 
čezmejnega pretoka energije, udeležbe odjemalcev ali naložb. Poudarjeno je načelo, da 
dobavne cene temeljijo na trgu, razen ustrezno utemeljenih izjem. Določena je pravica do 
zamenjave dobavitelja in posodobljena pravila o možnih obveznostih javne službe, ki jih 
lahko države članice naložijo energetskim podjetjem.

Poglavje III o večji moči in varstvu odjemalcev: določa pravila za jasnejše informacije o 
obračunavanju in opredeljuje certificirana orodja za primerjavo. Odjemalcem mora biti 
omogočeno skleniti pogodbo z dinamičnimi cenami, svobodna izbira in zamenjava 
dobavitelja ali energetskega združevalca, sodelovanje pri prilagajanju odjema, lastna 
proizvodnja in lastna poraba električne energije. Omogočeno jim mora biti, da zaprosijo za 
pametni števec. Izboljšana so pravila o možnosti, da odjemalci izmenjujejo svoje podatke z 
dobavitelji in ponudniki storitev, in sicer tako, da je pojasnjena vloga akterjev, odgovornih za 
upravljanje podatkov, in določena skupna evropska oblika zapisa podatkov, ki jo bo Komisija 
določila v izvedbenem aktu. Države članice se morajo spoprijeti z energijsko revščino. Od 
njih se tudi zahteva, da opredelijo okvir za neodvisne energetske združevalce in prilagajanje 
odjema po načelih, ki bodo omogočala polno udeležbo združevalcev na trgu. Določen je okvir 
za lokalne energetske skupnosti, da lahko sodelujejo pri lokalni proizvodnji, distribuciji, 
združevanju, shranjevanju ali dobavi energije ali storitvah energijske učinkovitosti. Zapisana 
so tudi pojasnila določb o pametnih števcih, enotnih kontaktnih točkah, pravici do 
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alternativnega reševanja sporov, pravici do univerzalne storitve in pravicah ranljivih 
odjemalcev.

Poglavje IV o obratovanju distribucijskega sistema: vsebuje nekaj pojasnil o nalogah 
operaterjev distribucijskih sistemov pri javnem naročanju omrežnih storitev za zagotavljanje 
prilagodljivosti, pri vključevanju električnih vozil in obdelavi podatkov. Pojasnjena je tudi 
vloga operaterjev distribucijskih sistemov glede shranjevalnih in polnilnih mest za električna 
vozila.

Poglavje V o splošnih pravilih za operaterje prenosnih sistemov: vsebuje pojasnila o 
pomožnih storitvah in novoustanovljenih regionalnih operativnih centrih.

Poglavje VI o ločevanju operaterjev prenosnih sistemov: pravila o ločevanju ostajajo 
nespremenjena glede glavnih pravil materialnega prava o ločevanju, zlasti glede treh ureditev 
za operaterje prenosnih sistemov (ločevanje lastništva, neodvisni sistemski operater in 
neodvisni operater prenosnega sistema), in glede določb o imenovanju in potrditvi operaterjev 
prenosnih sistemov. Pojasnjena je možnost, da imajo operaterji prenosnih sistemov lahko v 
lasti zmogljivosti za shranjevanje in da lahko opravljajo pomožne storitve.

Poglavje VII o nacionalnih regulativnih organih: poudarjeno je, da morajo regulativni organi 
pri vprašanjih čezmejnega pomena sodelovati z regulativnimi organi sosednjih držav in z 
ACER. Posodobljen je seznam njihovih nalog v zvezi z nadzorom novih regionalnih 
operativnih centrov.

Poglavje VIII o končnih določbah: poglavje med drugim vsebuje določbe o izvajanju 
delegiranih pooblastil Komisije in o odboru, ustanovljenem na podlagi pravil o komitologiji v 
skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Priloge določajo dodatne zahteve glede orodij za primerjavo ter glede obračunavanja in 
informacij o obračunavanju in spreminjajo že obstoječe zahteve za pametne števce in njihovo 
uvedbo.

2. Konkretne točke predloga uredbe o notranjem trgu električne energije

Poglavje I o predmetu urejanja, področju uporabe in opredelitvah pojmov: poudarjen je 
pomen neizkrivljenih tržnih signalov, da se zagotovi večja prilagodljivost, razogljičenje in 
inovacije. Opredelitve pojmov so posodobljene in dopolnjene.

Poglavje II o splošnih pravilih za trg električne energije: tukaj so določena temeljna načela, ki 
jih mora spoštovati nacionalna zakonodaja na področju energetike. Poleg tega so določena 
glavna pravna načela pravil za trgovanje z električno energijo v različnih časovnih obdobjih 
trgovanja (izravnalni trg, trg znotraj dneva, trg za dan vnaprej in terminski trg) in načela za 
oblikovanje cen. Pojasnjeno je načelo odgovornosti za izravnavo in določen je okvir pravil za 
dispečiranje in omejitev proizvodnje in prilagajanja odjema, da bi bila bolj združljiva s trgom, 
vključno s pogoji za izjeme.

Poglavje III o dostopu do omrežja in upravljanju prezasedenosti: opisan je postopek za 
usklajeno opredelitev trgovalnih območij v skladu s postopkom pregleda, uvedenim z Uredbo 
št. 1222/2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti. 
Da bi rešili pereče vprašanje precejšnjih nacionalnih omejitev čezmejnega pretoka električne 
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energije, so pojasnjeni pogoji za takšne izredne omejitve, zlasti s pravili, ki bodo zagotovila, 
da nacionalni akterji ne bodo omejevali uvoza in izvoza električne energije iz gospodarskih 
razlogov. Poglavje vsebuje spremembe že obstoječih načel za omrežnine v prenosnih in 
distribucijskih omrežjih ter določa postopek za spodbujanje postopnega zbliževanja 
metodologij za omrežnine v teh omrežjih. Spreminja tudi pravila za uporabo dajatev za 
prezasedenost.

Poglavje IV o zadostnosti virov: določena so nova splošna načela glede tega, kako lahko 
države članice usklajeno rešujejo problematiko zadostnosti virov. Določena so načela ter 
postopek za oblikovanje evropske ocene zadostnosti virov, s katero bi bolje ugotovili, ali so 
potrebni mehanizmi zmogljivosti, in po potrebi določili standard zanesljivosti za države 
članice. Pojasnjena so tudi s trgom združljiva načela za mehanizme zmogljivosti, vključno s 
pravili za vključitev zmogljivosti, ki so v drugi državi članici, in uporabo povezovalnih 
daljnovodov. Določeno je, kako bodo regionalni operativni centri, nacionalni operaterji 
prenosnih omrežij, ENTSO za električno energijo in nacionalni regulatorji prek ACER 
sodelovali pri oblikovanju operativnih pravil in tehničnih parametrov za vključitev 
zmogljivosti, ki so v drugi državi članici.

Poglavje V o obratovanju prenosnega sistema: določa naloge in dolžnosti ENTSO za 
električno energijo in nalog agencije ACER pri spremljanju. Opredeljeni so regionalni 
operativni centri (poslanstvo, dejavnosti, zahteve in postopki za sprejemanje odločitev in 
priporočil, sestava in odgovornosti upravnega odbora, ureditev odgovornosti itd.). Poleg tega 
to poglavje vsebuje pravila za naprave za soproizvodnjo, ki so bile prej vsebovane v Direktivi 
Evropskega parlamenta in Sveta 2012/27/EU o energetski učinkovitosti. Pravila o desetletnem 
načrtu za razvoj omrežja, nadomestilu med operaterji prenosnih sistemov, izmenjavi 
informacij in potrjevanju ostajajo večinoma nespremenjena.

Poglavje VI o obratovanju distribucijskega sistema: s tem poglavjem je vzpostavljen evropski 
organ operaterjev distribucijskih sistemov ter določen postopek za njegovo ustanovitev, 
njegove naloge in posvetovanje z zainteresiranimi stranmi. Določena so pravila za 
sodelovanje med operaterji distribucijskih in operaterji prenosnih sistemov.

Poglavje VII o omrežnih kodeksih in smernicah: določena so že obstoječa pooblastila in 
pravila, v skladu s katerimi lahko Komisija sprejema delegirane akte v obliki omrežnih 
kodeksov ali smernic. Pojasnjena je njihova pravna narava, določeno njihovo sprejetje in 
razširjena njihova vsebina, tako da so zajete tudi strukture tarif za distribucijo, pravila za 
opravljanje nefrekvenčnih pomožnih storitev, prilagajanje odjema, shranjevanje energije in 
omejitev odjema, kibernetsko varnost, pravila za regionalne operativne centre, omejitev 
proizvodnje in ponovno dispečiranje proizvodnje in odjema. Poenostavljen in racionaliziran je 
postopek za pripravo omrežnih kodeksov za električno energijo, nacionalnim regulatorjem pa 
je omogočeno, da v okviru ACER odločajo glede vprašanj, ki zadevajo izvajanje omrežnih 
kodeksov in smernic. Pri oblikovanju predlogov omrežnih kodeksov za električno energijo 
bodo tesneje sodelovali evropski organ za operaterje distribucijskih sistemov in druge 
zainteresirane strani.

Poglavje VIII o končnih določbah: vključena so že obstoječa pravila za izvzetje novih 
povezovalnih daljnovodov za enosmerni tok iz nekaterih zahtev uredbe in direktive o 
električni energiji, pojasnjen pa je tudi postopek za naknadne spremembe, ki jih glede tega 
uvedejo nacionalni regulativni organi.
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Priloga opredeljuje naloge, zaupane regionalnim operativnim centrom.

3. Konkretne točke predloga uredbe o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (ACER)

Poglavje I o ciljih in nalogah: poslanstvo Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (Agencija) je pomagati regulativnim organom pri opravljanju regulativnih nalog 
na ravni Unije, ki jih izvajajo v državah članicah, ter po potrebi usklajevati njihove 
dejavnosti. V tem poglavju je določena vrsta aktov, ki jih lahko pripravi Agencija (mnenja in 
priporočila, sklepi in okvirne smernice), ter njene naloge. Nove naloge Agencije so na primer 
usklajevanje, nadzor in odobritev metod. Glede sprejemanja omrežnih kodeksov za električno 
energijo je bila Agenciji podeljena večja odgovornost pri pripravi in predložitvi končnega 
predloga kodeksa. Predlog vključuje tudi ustanovitev formalnega organa, ki bi operaterje 
distribucijskih sistemov zastopal na ravni EU, predvsem pri oblikovanju predlogov omrežnih 
kodeksov. Za naloge na regionalni ravni, ki se nanašajo le na omejeno število nacionalnih 
regulatorjev, je uveden regionalni postopek odločanja.

Poglavje II o organiziranosti agencije: Agencija je organ Unije s pravno osebnostjo. V vseh 
državah članicah ima kar najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo pravnim osebam 
priznava nacionalna zakonodaja. Pridobiva lahko premičnine in nepremičnine ali z njimi 
razpolaga in je lahko stranka v sodnem postopku. Sedež ima v Ljubljani. To poglavje določa 
pravila za organizacijo upravnega odbora, odbora regulatorjev, direktorja in drugih organov, v 
glavnih značilnostih pa ohranja sedanjo strukturo upravljanja. Nekatere določbe so 
prilagojene skupnemu pristopu za decentralizirane agencije EU oziroma novim pravilom 
glasovanja v Svetu, a ne vedno. Obrazloženi so primeri, kdaj sme Agencija odstopati od 
skupnega pristopa (sedanji sistem zagotavlja uravnoteženo delitev pristojnosti med različnimi 
akterji in upošteva značilnosti nastajajočega notranjega energetskega trga, in tudi delo 
upravnega odbora se je izkazalo za učinkovito in uspešno). Komisija poudarja, da čeprav v tej 
fazi po njenem mnenju ne bi bilo primerno prilagajati strukture upravljanja agencije 
skupnemu pristopu, bo v okviru naslednje ocene, načrtovane za leto 2021, spremljala, ali so 
odstopanja še vedno upravičena.

Poglavje III o oblikovanju in strukturi proračuna: vsebuje finančne določbe; nekatere določbe 
so prilagojene skupnemu pristopu k decentraliziranim agencijam.

Poglavje VI o splošnih in končnih določbah: nekatere določbe so posodobljene v skladu s 
skupnim pristopom.

4. Konkretne točke predloga uredbe o pripravljenosti na tveganja v sektorju 
električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES

Evropska komisija poudarja, da naj bi s predlogom uredbe zagotovili, da bodo vse države 
članice vzpostavile ustrezna orodja za preprečevanje in obvladovanje kriznih razmer v oskrbi 
z električno energijo ter za pripravo na take razmere. Nevarnost krize zaradi različnih 
okoliščin (na primer skrajnih vremenskih razmer, kibernetskih napadov) namreč ni mogoče 
izključiti niti v primeru dobro delujočih trgov in sistemov. In ker so elektroenergetski sistemi 
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povezani, imajo krizne razmere pogosto tudi čezmejni učinek1. Sedanja zakonodaja ne odraža 
današnje medsebojne povezanosti trga električne energije. Glavna vprašanja pri tem:

 krizni načrti in ukrepi se še vedno osredotočajo izključno na nacionalno raven;

 premalo je izmenjave informacij in preglednosti ter

 ni skupnega pristopa k opredeljevanju in ocenjevanju tveganj.

Konkretne točke predloga:

Poglavje I o splošnih določbah: vsebuje opredelitve in od vsake države članice zahteva, naj 
čim kot svoj pristojni organ, odgovoren za izvajanje nalog iz te uredbe, prej vzpostavi vladni 
ali nacionalni regulativni organ. Ti organi med seboj sodelujejo.

Poglavje II o oceni tveganja: države članice morajo zagotoviti, da se vsa tveganja, povezana z 
varnostjo oskrbe z električno energijo, ocenijo v skladu s pravili iz te uredbe in uredbe o 
notranjem trgu električne energije (COM(2016)0861). V ta namen sodelujejo z evropskima 
mrežama sistemskih operaterjev prenosnih omrežij. ENTSO Agenciji posreduje predlog 
metodologije za opredelitev najpomembnejših kriznih scenarijev v oskrbi z električno 
energijo na regionalni ravni. Na podlagi te metodologije se ENTSO seznani z 
najpomembnejšimi kriznimi scenariji po posameznih regijah. Scenariji se posredujejo 
usklajevalni skupini za električno energijo. Hkrati države članice (na podlagi metodologije) 
opredelijo najpomembnejše krizne scenarije na področju električne energije na nacionalni 
ravni. Usklajevalno skupino za električno energijo in Komisijo obvestijo o zaznanih možnih 
tveganjih ter o sprejetih ukrepih za njihovo preprečitev. ENTSO bi moral za Agencijo 
pripraviti tudi metodologijo za ocenjevanje kratkoročne zadostnosti, in sicer sezonske 
zadostnosti in zadostnosti proizvodnje znotraj dneva do en teden vnaprej. Po odobritvi 
agencije ACER bi morali ENTSO za električno energijo in države članice to metodologijo 
uporabljati v svojih kratkoročnih ocenah.

Poglavje III o načrtih pripravljenosti na tveganja: pristojni organ vsake države članice na 
podlagi regionalnih in nacionalnih kriznih scenarijev v oskrbi z električno energijo in po 
posvetovanju z imenovanimi organi izdela načrt pripravljenosti za tveganje. Opredeljen je 
postopek posvetovanja, sprejetje, predložitev, objava in redno posodabljanje načrtov. Načrti 
so podrobno opisani. Imeti bi morali dva dela, in sicer bi morali biti določeni nacionalni 
ukrepi in usklajeni ukrepi, o katerih se dogovorijo države članice v vsaki regiji. Upoštevane bi 
morale biti posebnosti vsake države članice ter jasno določene vloge in odgovornosti 
pristojnih organov. Ukrepi bi morali biti jasno opredeljeni, pregledni, sorazmerni, 
nediskriminatorni in preverljivi. Poleg tega ne bi smela biti ogrožena zanesljivost oskrbe 
drugih držav članic ali Unije kot celote. Načrti bi morali vključevati ukrepe, s katerimi bi 
zagotovili, da se bodo ustrezno preprečevale in obvladovale sočasne krizne razmere. Načrti 
morajo biti odobreni na regionalni ravni in je določena njihov minimalna vsebina.

Poglavje IV o upravljanju kriznih razmer v oskrbi z električno energijo: če informacije 
pokažejo, da lahko pride do dogodka, zaradi katerega bi se v državi članici verjetno znatne 
poslabšale razmere v oskrbi z električno energijo, mora pristojni organ te države članice 

                                               
1 Čeprav lahko nekatere okoliščine vplivajo na več držav članic, se lahko tudi incidenti, do katerih pride na 
lokalni ravni, razširijo čez mejo.
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nemudoma izdati zgodnje opozorilo Komisiji in usklajevalni skupini za električno energijo. V 
primeru kriznih razmer v oskrbi z električno energijo razglasi krizo ter o tem nemudoma 
obvesti pristojne organe sosednjih držav članic in Komisijo. Zagotoviti mora informacije o 
vzrokih krize, sprejetih in načrtovanih ukrepih za njeno ublažitev ter o morebitni potrebni 
pomoči iz drugih držav članic. Države članice so dolžne ravnati in sodelovati v duhu 
solidarnosti, za preprečevanje in obvladovanje kriznih razmer in zagotavljanje oskrbe na 
področjih, kjer je potreba največja, v zameno za nadomestilo. V primeru krize v oskrbi z 
električno energijo morajo države članice ukrepati povsem v skladu s pravili notranjega trga 
električne energije. Netržni ukrepi se lahko uporabijo le kot zadnja možnost in morajo biti 
potrebni, sorazmerni, nediskriminatorni in začasni.

Poglavje V o vrednotenju in spremljanju: ustrezni pristojni organi takoj po objavi kriznih 
razmer v oskrbi z električno energijo zagotovijo usklajevalni skupini za električno energijo in 
Komisiji ocenjevalno poročilo. Določeno je tudi, kako usklajevalna skupina izvaja 
spremljanje.

Poglavje VI o končnih določbah: Uvedene so določbe o sodelovanju s pogodbenicami 
energetske skupnosti, določbe o izvajanju pooblastil, prenesenih na Komisijo, in podobno.

Vpliv na državni proračun in pravni red Češke republike

Uredbe bodo po sprejetju zavezujoče in se bodo neposredno uporabljale. Države članice bodo 
morale svojo nacionalno zakonodajo uskladiti z direktivo o skupnih pravilih notranjega trga 
električne energije.

 Mnenje vlade Češke republike

Stališče vlade Češke republike o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
skupnih pravilih notranjega trga električne energije, predlogu uredbe o trgu električne 
energije in predlogu uredbe o pripravljenosti na morebitna tveganja v sektorju 
električne energije:

Češka vlada meni, da je bistveno načelo o zimskega energetskega svežnja centralizirati 
evropsko energetsko politiko na račun nacionalnih politik; zaradi tega in zaradi prenosa 
nekaterih nacionalnih pristojnosti na evropsko raven se po mnenju vlade v praksi krši pravica 
držav članic do izbire mešanice energetskih virov. Po mnenju češke vlade se s predlogi tudi 
krepi urejanje vsega sektorja, namesto da bi si prizadevali za vrnitev k tržnim razmeram. 
Nekatere države članice so uvedle mehanizme zmogljivosti, kar je po mnenju vlade dokaz o 
nacionalnih mutacijah trga električne energije, ki ga oddaljujejo od enotnega trga.

Vlada pozdravlja okrepitev vloge odjemalcev na trgu električne energije. Meni pa, da bi bil 
predlog problematičen, če bi nekateri udeleženci na trgu (na primer energetski združevalci, 
dejavne stranke ali lokalne energetske skupnosti) imeli prednost v primerjavi z drugimi. 
Vlada je naklonjena odpravi najvišjih cen na veleprodajnem trgu, pomisleke pa ima glede 
tega, da predlog sicer na splošno govori o enakih konkurenčnih pogojih za vse vire 
proizvodnje in odjema, nekatere postavke tega ne odražajo (na primer možnost, da se mali viri 
izvzamejo iz odgovornosti za odstopanje in zagotavljanja prednostnega dispečiranja). Vlada 
ima nekaj precej tehničnih pripomb v zvezi z mehanizmi zmogljivosti.
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Glede obratovanja prenosnih sistemov se češka vlada ne strinja z ustanovitvijo regionalnih 
operativnih centrov. Po njenem mnenju se s tem posega v nedavno sprejete omrežne kodekse 
in smernice ter bi omejili suverenost držav članic na področju zanesljivosti oskrbe, saj bi 
odločanje z nacionalne ravni prenesli na regionalno raven, kar lahko končne odjemalce 
postavi v slabši položaj z vidika zanesljivosti oskrbe v državah članicah. V zvezi z 
regionalnimi operativnimi centri ima vlada zadržke tudi glede zagotavljanja podpornih 
storitev.

Vlada podpira okrepljeno vlogo distributerjev kot nevtralnih „spodbujevalcev“ glede 
obdelave podatkov v primerjavi z drugimi udeleženci na trgu električne energije, negativno 
stališče pa ima do predlogov, da distributerji ne bi smeli posedovati ali upravljati objektov za 
skladiščenje. V zvezi s polnilnimi postajami za električna vozila bi morali po mnenju vlade 
distributerjem prepovedati upravljanje javnih polnilnih postaj, omogočiti pa bi jim morali 
posedovanje in upravljanje polnilne postaje za lastno uporabo. Češka vlada tudi meni, da je 
treba omrežnine, ki naj bi odražale prihranek energije zaradi porazdeljene proizvodnje (za 
naprave za proizvodnjo električne energije, priključene na distribucijska omrežja, bi morala 
biti omogočena nižja omrežnina). V primeru operaterjev distribucijskih omrežij vlada zavrača 
predlagana podrobna načela za določanje cen.

Opaža, da naj bi po predlogu v delegirane akte Komisije prenesli celo vrsto vprašanj, in ima 
pomisleke, da na ta način ne bo zagotovljena zadostna preglednost in udeležba držav članic.

Vlada meni, da bi izdelava načrtov pripravljenosti na tveganja na ravni regionalnega sistema 
od zgoraj navzdol lahko predstavljala nevarnost za posamezne države članice v smislu 
upoštevanja nacionalnih posebnosti in tveganj. Češka republika predlaga, da bi država članica 
imela možnost opredeliti tveganja glede na nacionalne razmere. Podpira, da bi ENTSO za 
električno energijo sodeloval pri izdelavi metodologije za opredelitev kriznih scenarijev za 
oskrbo z električno energijo na regionalni ravni. Vlada predlaga, da bi obseg posvetovanja o 
nacionalnih načrtih omejili, na primer na sosednje države, z vso regijo pa naj bi se posvetovali 
samo o regionalnih načrtih. Opozoriti želi, da je treba pozorno preučiti obseg informacij, ki 
jih je treba razkriti javnosti, saj gre za zelo ranljiv sektor. Češka vlada meni, da je treba 
poskrbeti za posodabljanje načrtov, a zahteva po letnem preskušanju je odveč. Meni tudi, da 
so roki večinoma prekratki in da bi bilo treba postaviti realistične roke.

Stališče vlade Češke republike o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev:

Češka vlada podpira pojasnitev pristojnosti ACER na področju nadzora nad vseevropskimi 
subjekti in tudi spremenjeni postopek odobritve metodologij in pogojev, ki so sprejeti na 
podlagi omrežnih kodeksov in okvirnih smernic. Češka republika podpira namero, da bi v 
okviru Sveta vzpostavili regionalne regulatorje. Vlada želi opozoriti, da spremenjena uredba 
opredeljuje pristojnost ACER, da odloča o tistih regulativnih vprašanjih, za katera ni 
dogovora med udeleženimi nacionalnimi regulativnimi organi, in da je spremenjena razdelitev 
pristojnosti med posameznimi organi ACER (sprememba pristojnosti in pooblastil agencije je 
po mnenju Češke republike dopustna za ohranitev ali izboljšanje sistema medsebojnega 
nadzora in ravnovesja moči znotraj Agencije). Češka vlada je izrazila nasprotovanje 
predlagani spremembi sistema glasovanja v Svetu (navadna namesto dosedanje dvotretjinske 
večine). Opominja, da je treba v razpravah zagotoviti, da navadne večine ne bi dopolnjevale 
glasovalne pravice glede na velikost države članice (za zdaj ima vsaka članica Sveta po en 
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glas), in opozarja, da bi utegnile biti tovrstnemu predlogu naklonjene večje države članice 
(pravilo enakovrednosti glasov varuje manjše države članice).

 Predvideni časovni razpored za preučitev predloga v institucijah EU

Predlogi so bili predstavljeni konec novembra 2016. V Evropskem parlamentu je zanj 
pristojen Odbor za industrijo, raziskave in energetiko (ITRE). Za poročevalca o predlogu 
uredbe o notranjem trgu električne energije in o predlogu direktive o skupnih pravilih 
notranjega trga električne energije je bil imenovan Krišjānis Kariņš. Predlog direktive o 
skupnih pravilih notranjega trga električne energije bo preučil tudi Odbor za okolje, javno 
zdravje in varnost hrane (ENVI), v katerem je za to pristojen Pavel Poc. Poročevalec o 
predlogu uredbe o pripravljenosti na morebitna tveganja v sektorju električne energije v 
odboru ITRE bo Flavio Zanonato, poročevalec za predlog uredbe o ustanovitvi Agencije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev v odboru ITRE pa Morten Helveg Petersen. Predlog bo 
preučil Odbor EP za proračun (poročevalec Jens Geier). To namero so izrazili tudi drugi 
odbori Evropskega parlamenta.

Prva politična razprava o celem svežnju je potekala na izrednem zasedanju Sveta za energijo 
27. februarja 2017 v Bruslju.

Rok za predložitev obrazloženega mnenja o tem, ali je predlog uredbe o pripravljenosti na 
tveganja v sektorju električne energije v nasprotju z načelom subsidiarnosti, se je iztekel 8. 
marca 2017. Rok za predlog uredbe o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev se je iztekel 6. aprila 2017. Obrazloženo mnenje o predlogu so poslali francoski 
senat, nemški zvezni parlament in romunski senat. Za ostala dva predloga je rok 9. maja 2017 
(za direktivo) in 17. maja 2017 (za uredbo). Nekatere države so izrazile nesoglasje s 
predlogom uredbe o skupnih pravilih notranjega trga električne energije (Poljska), 
obrazloženo mnenje pa sta nato poslala nemški zvezni parlament in nemški zvezni svet.

 Sklepne ugotovitve

Odbor za evropske zadeve

1. je razpravljal o predlogu uredbe o notranjem trgu električne energije (prenovitev), 
predlogu uredbe o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev 
(prenovitev), predlogu direktive o skupnih pravilih notranjega trga (prenovitev) in 
predlogu uredbe o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in o 
razveljavitvi Direktive 2005/89/ES;

2. v poglavitnih točkah podpira okvirno stališče vlade Češke republike (z dne 7. marca 
2017, 7. marca 2017 in 8. marca 2017);

3. poudarja, da imajo države članice pravico do zanesljivosti oskrbe, do določitve pogojev 
za izkoriščanje svojih energetskih virov, do izbire virov in določitve sestave oskrbe z 
energijo, in v zvezi s tem opozarja na omejitve na področju energije v primarni 
zakonodaji EU;

4. pozdravlja ukrepe, usmerjene v krepitev položaja in varstva potrošnikov na trgu 
električne energije;
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5. poudarja, da je treba zagotoviti, da se bodo vsi ukrepi za preoblikovanje energetskega 
sistema v EU v obdobju 2020–2030 izvajali stroškovno učinkovito, z upoštevanjem 
končnih odjemalcev – tako industrijskih podjetij kot gospodinjstev;

6. je seznanjen, da je treba povečati solidarnost in regionalno soodvisnost med državami 
članicami EU na področju zanesljive oskrbe z energijo, a da to ne sme zavirati 
konkurenčnih pogojev;

7. meni, da je predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu 
električne energije (prenovitev) (COM(2016)0861) v nasprotju z načeloma 
subsidiarnosti in sorazmernosti, zato na podlagi člena 6 Protokola (št. 2) o uporabi 
načel subsidiarnosti in sorazmernosti, priloženega Pogodbama, sprejme obrazloženo 
mnenje z naslednjo obrazložitvijo:

 odbor za evropske zadeve meni, da uredba na raven EU prenaša pristojnosti za 
odločanje (pristojnosti regionalnih operativnih centrov, nove pristojnosti Komisije), za 
katere ni potrebno usklajevanje na ravni EU, saj za doseganje ciljev zadošča že 
sedanje izvajanje na nacionalni/regionalni ravni.

 odbor za evropske zadeve glede tega opozarja na resolucijo odbora za gospodarske 
zadeve PS PČR št. 371 z 49. seje dne 22. marca 2017 o zimskem energetskem 
svežnju, v kateri je zapisal, da kot bistvenega šteje predlog uredbe o notranjem trgu 
električne energije (prenovitev) (COM(2016)0861), „s katerim se vzpostavljajo 
regionalni operativni centri za sodelovanje med operaterji prenosnih sistemov, saj 
sodi, da obstaja tveganje za kršitev načela subsidiarnosti, kajti regionalni operativni 
centri naj bi prevzeli del diskrecijske pravice države članice za odločanje o vprašanjih 
zagotavljanja zanesljivosti oskrbe z električno energijo, zato meni, da je predlog 
uredbe o trgu električne energije v nasprotju z načelom sorazmernosti, saj predlagani 
ukrepi niso sorazmerni s cilji, ki jih je treba doseči.“

8. naroči predsedniku odbora za evropske zadeve, naj v skladu s poslovnikom češke 
poslanske zbornice prek predsednika poslanske zbornice posreduje to resolucijo vladi, 
predsedniku senata, predsedniku Evropskega parlamenta, predsedniku Sveta in 
predsedniku Evropske komisije.

9. naroči predsednika odbora za evropske zadeve, naj to resolucijo posreduje v vednost 
gospodarskemu odboru poslanske zbornice parlamenta Češke republike.

Josef Šenfeld, l. r.
overitelj

Jan Zahradník, l. r.
poročevalec

Igor Jakubčík, l. r. 
podpredsednik


	1125914SL_1498676530826_1125914SL.docx

