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Evropski parlament 
2014-2019  

 

Odbor za pravne zadeve 
 

27.4.2017 

OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI 

Zadeva: Obrazloženo mnenje romunskega senata o predlogu uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih 

regulatorjev  

 (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(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. 

Romunski senat je o zgoraj omenjenem predlogu uredbe podal 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 

Romunski parlament 

Senat 

Bukarešta, 4. april 2017  

 

OBRAZLOŽENO MNENJE 

 

o predlogu UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o ustanovitvi Agencije 

Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (prenovitev) 

COM(2016)0863  

 

Romunski senat je v skladu s Protokolom št. 2 k Lizbonski pogodbi, ki spreminja Pogodbo o 

Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti in ki je bila podpisana v Lizboni 

13. decembra 2007, ocenil predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o 

ustanovitvi Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (prenovitev) – 

COM(2016)0863. 

 

Ob upoštevanju poročila odbora za evropske zadeve z dne 30. 3. 2017 je senat na plenarnem 

zasedanju 4. aprila 2017: 

I. ugotovil, da obravnavani predlog uredbe ni v skladu z načeloma subsidiarnosti in 

sorazmernosti 

II. menil naslednje: 

 

1. Pobude v zimskem svežnju za čisto energijo bi morale spodbuditi zanesljivo oskrbo z 

energijo v Evropski uniji, in to z reformo trga električne energije, ter vzpostaviti integriran 

proces upravljanja in spremljanja, da bi ukrepi na energetskem področju pripomogli k 

doseganju ciljev energetske unije. 

2. V tem kontekstu podpiramo okrepljeno vlogo Agencije za sodelovanje energetskih 

regulatorjev (agencija ACER) pri razvoju notranjega trga in pospešen prehod od spremljanja 

in svetovanja k dejavnejši vlogi v regulativnem postopku. 

3. Izvajanje določb tretjega energetskega svežnja, harmonizacija zakonodajnega okvira, 

boljše medsebojne povezave in povezanost energetskih trgov ter okrepljeno posvetovanje z 

zainteresiranimi stranmi so osnovni elementi za dokončno vzpostavitev notranjega 

energetskega trga ter za učinkovito in pregledno delovanje njegovih mehanizmov. 

4. Posebno pozornost je treba nameniti temu, da ne bi prihajalo do prekomernega 

zakonskega predpisovanja, zaradi katerega bi se povečalo število administrativnih predpisov 

in bi agencija ACER postala vseevropski regulator s pravico izdajanja tudi „samoiniciativnih“ 

priporočil, kakor je določeno v členu 6(2). Glede na opredeljene cilje v zvezi z ustanovitvijo 

agencije ter glede na težave in probleme, s katerimi se je agencija že in se še vedno sooča 

(zlasti kar zadeva nadzor veleprodajnih energetskih trgov), se finančni organ ne bi mogel 

odzivati na uradno prejete zahtevke po zagotavljanju potrebnih človeških in finančnih virov. 

5. Kar zadeva usklajevanje regionalnih nalog znotraj agencije in nalog, povezanih z 

regionalnimi operativnimi centri (člena 7 in 8), pa tudi druge administrativne določbe, je bilo 

ugotovljeno določeno število elementov, ki bi jih bilo treba natančneje opredeliti, in sicer: 
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a. potreba po ravnovesju med nacionalnimi, regionalnimi in evropskimi vidiki ter 

potreba po upoštevanju načela subsidiarnosti; 

b. še vedno očitna heterogenost nekaterih nacionalnih energetskih trgov, ki se odraža tudi 

v zdaj prisotnih regulativnih pomanjkljivostih ali v posebnih nacionalnih pristopih; 

c. regionalna razsežnost notranjega trga kot nekakšen vmesni korak pri evropskem 

povezovanju energetskih trgov – kar lahko privede do regionalne razdvojenosti, 

izoliranega regionalnega pristopa ali celo do nastanka regionalnih centrov moči, kar je 

v nasprotju s cilji notranjega trga EU; 

d. potreba po natančneje opredeljenih postopkih za regionalno sodelovanje ter vloga in 

pristojnosti nacionalnih organov, agencije ACER in odbora regulatorjev: 

e. priprava novih administrativnih predpisov, izvedbenih načrtov ter ukrepov za 

spremljanje, ocenjevanje in poročanje, v navzkrižju s sedanjim pristopom glede 

upravljanja energetske unije, katere cilj je racionalizirati in načrtovati zahteve glede 

poročanja in spremljanja; 

f. težava pri zagotavljanju skladnosti in usklajenosti različnih centrov odločanja ob 

različnih regionalnih interesih; 

g. priprava mehanizmov za dodatne analize in sprejemanje odločitev, zaradi česar se 

lahko poveča obseg birokracije in pride do oviranega pretoka podatkov in informacij 

med državami članicami, kar vpliva na zanesljivost oskrbe in na spremljanje trga; 

h. obdobje rotacije regulatorjev, zadolženih za usklajevanje regionalnih podskupin: 

razmisliti velja o skrajšanju tega obdobja z dveh na eno leto in o tem, da bi ga priličili 

obdobju rotacije, ki velja za predsedstvo Sveta EU (s čimer bi priložnost dobili vsi 

regulatorji in bi bila odpravljena možnost zlorab zaradi daljšega koordinacijskega 

obdobja); 

i. dejavnosti v zvezi z regulacijo in odločitve, ki jih sprejmeta direktor agencije ACER 

in njen odbor regulatorjev, temeljijo na delovnih skupinah, ustanovljenih posebej zato, 

da usmerjajo dejavnosti, sestavljajo pa jih predstavniki regulatorjev in zelo strokovno 

podkovano osebje. Vsi člani delovnih skupin morajo biti pri svojem delu povsem 

neodvisni in ne smejo zastopati nobenih interesov, saj bodo le tako lahko sprejemali 

pravilne odločitve; 

j. če agencija ne bo razpolagala z zadostnimi in varnimi finančnimi sredstvi, bi lahko 

prostovoljni prispevki nekaterih držav članic ali regulatorjev negativno vplivali na 

zastopanje ali celo na sprejete odločitve. 

6. Zaradi ustanovitve regionalnih operativnih centrov bo potrebno nadnacionalno 

spremljanje, ki ga bo morala izvajati agencija ACER, to pa lahko vpliva na postopek 

usklajevanja in povzroči novo obliko delitve na regionalni ravni, saj bodo lahko nekatere 

države ali organi vsilili ukrepe in odločitve v škodo tistih z majhno kapaciteto za sprejemanje 

odločitev ali urejanje. Poleg tega bo regionalni pristop povzročil motnje v izmenjavi podatkov 

in informacij med državami članicami pri odpravljanju tržnih neučinkovitosti (zaradi 

regionalne ureditve trga interesi določene regije ne bodo znani predstavnikom druge regije, 

kar lahko privede do odvečnega oziroma nezadostnega spremljanja in izvajanja). Zakonodajni 

sveženj bi bilo treba pripraviti s ciljem stalnega spremljanja problematike na notranjem trgu z 

električno energijo. Regionalizacija bi morala biti le prehodna faza v dokončnem oblikovanju 

notranjega trga, po možnosti čim krajša. 

7. Vzpostavitev regionalnih operativnih centrov je pomemben korak in zahteva 

poglobljeno analizo vprašanj v zvezi s prenosom pristojnosti z nacionalne (operaterji 

prenosnega omrežja TSO) na regionalno raven, zlasti ko gre za varnost. 



 

PE603.002v01-00 4/5 NP\1123237SL.docx 

SL 

Glede na predlog zakonodajnega svežnja je podelitev zavezujočih pooblastil regionalnim 

operativnim centrom nezdružljiva s pristojnostjo držav članic glede zanesljive oskrbe. Delitev 

pristojnosti med nacionalno in regionalno strukturo TSO sproža vprašanja zakonitosti in celo 

politično tveganje, ki vpliva na učinkovito delovanje nacionalnega elektroenergetskega 

sistema. Ni možno, da bi tehnične odločitve sprejemala dva različna subjekta za različna 

časovna obdobja oziroma da bi bile te odločitve osnovane na izboru sklopa elementov in 

procesov. Nacionalni energetski sistem deluje celostno, operaterjem prenosnega omrežja 

TSO, katerih naloga je zagotoviti varno in stabilno delovanje nacionalnega energetskega 

sistema, pa ne sme biti odvzeta pravica do sprejemanja odločitev v zvezi s tem. Morebitni 

prenos standardnih storitev in nalog na regionalne operativne centre zahteva boljšo oceno, 

opraviti pa bi ga morali operaterji prenosnega omrežja, ki najbolje poznajo strukturo in šibke 

točke svojih sistemov in že imajo veliko izkušenj v zvezi z regionalno koordiniranim 

delovanjem. Glede člena 9 („Naloge agencije v zvezi z imenovanimi operaterji trga električne 

energije“) in člena 10 („Naloge Agencije v zvezi z zadostnostjo proizvodnje in 

pripravljenostjo na tveganja “), menimo, da bi morali imeti nacionalni regulatorji pooblastila 

za regulacijo in izdajanje zavezujočih odločitev glede operaterjev trga električne energije, saj 

so prav nacionalni regulatorji pristojni za njihovo certificiranje in imenovanje. Če naj 

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev poskrbi še za usklajevanje problemov, kot je 

ocenjevanje zadostnosti proizvodnje, bo morala v to vložiti precej dela, čeprav se že zdaj 

spopada s pomanjkanjem človeških in finančnih virov. Pomanjkanje virov lahko ta proces 

ogrozi. Evropska agencija mora nastopiti pri reševanju čezmejnih problemov, a posamezne 

nacionalne sisteme zaznamujejo specifične značilnosti, zato jih ni mogoče obravnavati na 

regionalni ali vseevropski ravni, čeprav bi čezmejni problemi lahko vplivali na delovanje 

sistemov v sosednjih državah. Omejitev področja uporabe uredbe v korist usklajenega 

delovanja bo najverjetneje koristila potrošnikom, če bodo politike in delovanje sistemov 

dokončno harmonizirani, 

8. Podelitev večjih pristojnosti Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev ne bo 

pomenila manjših težav pri hitrejšem spajanju trgov za dan vnaprej ali znotraj dneva ali pri 

postopkih izravnave odstopanj, saj so ta vprašanja odvisna od stopnje povezanosti vsake 

države članice, tehničnih in funkcionalnih značilnosti omrežja in obratovalnih sistemov ter 

zrelosti trgov in njihovih upravljavcev. Kar zadeva člen 19(5) in člen 23(1) o spremembi pri 

sprejemanju odločitev v upravnem odboru, odboru regulatorjev in v regionalnih podstrukturah 

ne več z dvotretjinsko, ampak z navadno večino, je ta predlagana sprememba spodbudila 

različna stališča; sprememba bi lahko vplivala na uravnoteženost pri sprejemanju odločitev v 

okviru agencije in bi se lahko zgodilo, da bo pristojnost za sprejemanje odločitev 

centralizirana, vloga odbora regulatorjev pa omejena. Kjer je potrebno sodelovanje odbora 

regulatorjev, bi morala mnenja, priporočila in odločitve, ki jih izda agencija ACER, pridobiti 

dvotretjinsko večino. Sprememba v procesu sprejemanja odločitev v odboru regulatorjev bi 

tudi oslabila cilj, ki naj bi ga dosegli z novimi zakonodajnimi spremembami, in sicer krepitev 

vloge in ustrezno sodelovanje agencije ACER v regulativnem postopku (na primer vloga, ki 

bi jo odbor regulatorjev imel v skladu s členom 5(2) o odobritvi pogojev in metodologije za 

izvajanje omrežnih kodeksov in smernic). Poleg tega bi bile lahko predlagane spremembe v 

skladu s členom 5(2) (in sicer naslednja možnost: „Pred odobritvijo pogojev ali metodologij 

jih Agencija revidira in [...] spremeni, da se zagotovi, da so v skladu z namenom omrežnega 

kodeksa ali smernic“) zunaj pravnega okvira in bi presegle naloge agencije, zlasti v primeru 

odbora regulatorjev, ki odločitve sprejema z navadno večino. 

III. Romunski senat poudarja, da način imenovanja članov odbora regulatorjev in krepitev 

vloge tega organa vpliva na celotni postopek odločanja in na sedanje ravnovesje med organi 
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odločanja Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev. 

p. Predsednik senata 

Iulian-Claudiu MANDA 

 

 


