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Pregled

1. Predlog Komisije za ustanovitev Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev je 
temeljnega pomena za uspeh tretjega energetskega paketa. V Vidal-Quadrasovem 
poročilu Možnosti za notranji trg s plinom in električno energijo (2007/2089(INI)) je bila 
izražena odločnost Parlamenta, da vzpostavi močan in učinkovit regulativni organ za 
reševanje vprašanj, ki jih nacionalni organi ne morejo rešiti in ki bi ovirajo poenotenje in 
dobro delovanje notranjega trga.

2. Cilj tretjega energetskega paketa je, da energetski trg, ki je do pred enim desetletjem 
temeljil na monopolu, z liberalizacijo preoblikuje v trg s pristno in trajnostno 
konkurenčnostjo.

3. Za dosego tega cilja je treba urediti odnos med regulativnimi postopki in razvojem trga 
tako, da:

 bo usmerjen na prihodnost trga (tj. pristop, usmerjen v prihodnost), ko bodo 
razmere veliko bolj konkurenčne in raznolike,

 bo osredotočen na izvajanje konkurenčnega prava, da bi se število predhodnih 
pravil, prilagojenih za vsak primer posebej, kar najbolj zmanjšalo.

4. Te cilje je treba doseči na evropski ravni s konkurenčnim okvirom in poenotenjem 
predhodnih pravil. To pomeni, da se bo ureditev energetskega sektorja postopoma 
spreminjala, dokler ji ne bodo zavladala konkurenčna pravila. Poudariti je treba, da bodo 
sektorjem prilagojene uredbe še naprej v veljavi, če ne bodo dosežne razmere učinkovite 
konkurenčnosti. 

5. Energetski sektor bo prvenstveno temeljil na konkurenčnosti šele takrat, ko bo jasno, da ta 
panoga več nima naravnega monopola in se obravnava kot navadna industrija. 

6. Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev bo torej odigrala pomembno vlogo pri 
prihodnosti evropskega energetskega trga in njegovega razvoja po izvedbi tretjega 
energetskega svežnja. Zato Komisija predvsem predlaga močno in neodvisno Agencijo za 
sodelovanje energetskih regulatorjev.

7. Pri razpravi o tem osnutku uredbe je treba upoštevati, da se mora tretji energetski sveženj 
obravnavati kot celota in agencija kot bistveni povezovalni element. Vloga, pristojnosti in 
obveznosti agencije, določene v tej uredbi, se morajo ujemati z ostalimi osnutki direktiv in 
uredb v tem svežnju, in obratno.

Neodvisnost

8. Bistveno načelo tretjega energetskega svežnja je, da zaradi delovanja znotraj jasnega 
zakonodajnega okvira nacionalni energetski regulatorji ne bodo odvisni od vsakodnevne 
politike. 

9. Na isti način bi morala biti agencija kar se da neodvisna pri tehničnih vprašanjih ter pri 
pravnih, upravnih in finančnih zadevah. Morala bi biti organ Skupnosti, pravna oseba s 
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svobodo izvajanja nalog iz uredbe, kar bi izrecno pomenilo, da bi bila zmožna izdajati 
sklepe neodvisno od Komisije, in ne imeti zgolj vloge opazovalca.

10. Komisija je nasprotovala z navedbo prava Skupnosti, zlasti Meronijevega načela iz 
leta1958, ki preprečuje podeljevanje več pristojnosti in neodvisnosti agenciji. Nekateri 
neodvisni pravni strokovnjaki bi morda bili drugačnega mnenja. Vprašanje pravnega 
tolmačenja je osrednje pri določanju, kakšne so lahko pristojnosti agencije, kakšne sklepe 
lahko sprejme, kako naj bo sestavljena in do katere mere neodvisna. Jasno pravno mnenje 
je v tem primeru nepogrešljivo.

Pristojnosti in obveznosti

11. Predlagana agencija bo vzpostavila okvir na ravni EU za učinkovito sodelovanje 
nacionalnih energetskih regulatorjev. Morala pa bi imeti tudi prava pooblastila za uspešno 
reševanje čezmejnih vprašan in prispevanje k razvoju celostnega in konkurenčnega 
energetskega trga za Evropsko unijo. 

12. Vloga agencije mora biti občutno okrepljena v zvezi z glavnimi vprašanji regulativnega 
okvira, ki se nanašajo na zmožnost, varnost in zadostnost omrežja EU (vključno z 
njegovim razvojem, vzdrževanjem in delovanjem).

13. Več poudarka je treba dati vlogi agencije pri ciljih osnutkov uredb za elektriko in plin v 
evropski mreži upravljavcev prenosnega omrežja. 

14. Prav tako bi agencija morala imeti odločilnejšo vlogo pri podajanju, nadziranju in 
izboljševanju predlogov evropske mreže upravljavcev prenosnega omrežja, zlasti pri 
osnutkih za razvoj omrežja, da bi se zagotovilo uresničevanje javnih interesov. 

15. Treba se je bolj posvetiti vlogi agencije pri začenjanju, razvoju, uveljavljanju, izvajanju in 
sprejemanju tržnega in etičnega kodeksa upravljavcev prenosnega omrežja in predvideti, 
kako bi se ta vloga lahko uravnavala z evropsko mrežo upravljavcev prenosnega omrežja. 
Pri tem bi agencija morala imeti bistveno vlogo in bi nesporno morala biti vključena v 
določanje cilja in vsebine evropskega kodeksa. Pri poglavitnih točkah tega kodeksa bi 
morala biti njena odobritev obvezna. 

16. Tehnični in tržni kodeksi ter druga pomembna vprašanja (postopki delovanja, načrti 
vlaganj, napovedi zadostnosti proizvodnje, raziskovalni načrti in delovni načrti) so v 
osrčju vzpostavljanja celostnega energetskega trga EU. Ti vidiki bodo bistvenega pomena 
tudi pri določanju, do katere stopnje bi se lahko nacionalne zakonodaje spreminjale in 
določale na evropski in ne na nacionalni ravni. Predlog Komisije ne daje agenciji nobenih 
pooblastil za izdajanje sklepov (zgolj vlogo opazovalca) in ob tem se porodi vprašanje, ali 
so upravljavci prenosnega omrežja lahko v celoti odgovorni za določanje pravil zase. 

17. Vsak dobro delujoči trg potrebuje dobra in jasna pravila, ki jih določijo tretje 
institucionalne strani, ki delajo v splošno korist. Predlog Komisije se odpoveduje 
osnovnemu načelu ekonomske teorije tako, da prepušča tržnim akterjem (upravljavcem 
prenosnega omrežja) pooblastila in odgovornost za postavljanje pravil za energetski trg in 
s tem dejansko uvaja "samoregulacijo" na ravni EU. Po tem predlogu agencija nikakor ne 
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bi mogla izvajati regulativne dejavnosti na ravni EU, ki je nepogrešljiva za dosego 
konkurenčnega, trajnostnega in varnega skupnega evropskega trga.

18. Obravnava in razjasnitev sta potrebni tudi pri postopkih, ki so predvideni za delovanje 
uredb o elektriki in plinu pri oproščanju novih čezmejnih infrastruktur od svežnja zahtev. 
Predvsem pa, kakšno bi moralo biti ravnovesje odgovornosti med agencijo in Komisijo pri 
odločitvi, ali naj se te izvzetja dodelijo? Ali ne bi morala agencija končno odločati o 
tovrstnih izvzetjih?

19. Na koncu bi morali preučiti, ali bi agencija morala imeti še kakšno pooblastilo razen tistih, 
ki so bili predlagani v osnutkih direktiv in uredb. Lahko bi na primer upoštevali, kakšno 
vlogo bi morala imeti pri nadzoru in posredovanju informacij o razvoju evropskega 
energetskega trga, kot je posredovanje podatkov o porabnikih in študijah trga (na primer 
Preglednica dosežkov notranjega energetskega trga – Energy Internal Market Scoreboard, 
nadzorovanja dostopnosti trga, ocena ravni pomanjkanja energije).

20. Agencija bi pri soočanju z vsemi temi nalogami morala imeti prvenstveno obveznost, da 
se v zgodnji fazi posvetuje z udeleženci na trgu. 

Notranja sestava

21. Notranja sestava agencije in način sprejemanja sklepov in imenovanj bosta bistvenega 
pomena za njeno neodvisnost. Pri tem je pomembna vloga Komisije in nacionalnih 
regulatorjev, pa tudi razdelitev nalog med upravni odbor agencije, odbor regulatorjev in 
direktorjem.

22. Direktor ima glavno regulativno vlogo. Zaradi tega in zato, da bi se mu zagotovila 
regulativna neodvisnost, je poglavitnega pomena vprašanje, ali naj direktorja predlaga 
odbor regulatorjev ali Komisija. Njegovo ali njeno imenovanje bi morala nato odobriti 
Evropski parlament in Svet.

23. Predlog Komisije za agencijo ni dosleden pri pristojnostih, samostojnosti in neodvisnosti, 
ki jih za nacionalne regulatorje sama zahteva. Izvajanje energetske uredbe na nacionalni 
ravni bi bilo treba, kjer je to mogoče, ponoviti na evropski ravni z ohranjanjem istih načel.

24. Natančno je treba preučiti vlogo in ustanovitev upravnega odbora ter izvesti spremembe 
na predlogu organizacije, ki bi izboljšale učinkovitost in pripomogle k nižjim 
obremenitvam za proračun EU. Upravni odbor bi bil odgovoren samo za računovodske 
zadeve. Zato bi njegova sestava morala biti manj obremenjujoča in bolj opredeljena od 
predloga Komisije, ki predvideva dvanajst članov. To število ni sorazmerno z velikostjo 
agencije, saj je to skoraj polovica članov odbora regulatorjev in četrtina predvidenega 
osebja agencije. Poleg vprašanja neodvisnosti je tu tudi vprašanje stabilnosti. Izkušnje z 
drugimi evropskimi agencijami kažejo, da se člani, ki jih imenujejo države članice, redno 
menjujejo, kar ogroža dolgoročno načrtovanje.

25. Na koncu je tu pomembno vprašanje, kakšen odnos naj bi agencija imela z Evropskim 
parlamentom. Tako direktor kot predsednik odbora regulatorjev bi morala biti osebno in 
neposredno odgovorna Evropskemu parlamentu. Morala bi mu poročati enkrat letno in 
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Parlament bi moral imeti možnost, da ju po potrebi pokliče tudi ob drugih priložnostih.

Financiranje

26. Agencija se bo kot organ Skupnosti občutno opirala na financiranje Skupnosti. Kot pri 
vseh vprašanjih, povezanih s proračunom Skupnosti, bi to moralo Evropskemu parlamentu 
ponuditi možnost nadzora nad njeno učinkovitostjo in delovanjem.

27. Zaradi ohranjanja neodvisnosti pa je pomembno, da ima agencija dostop do sredstev, ki ne 
sodijo v proračun Skupnosti. Člena 18 in 19 osnutka uredbe o agenciji že omogočata 
pobiranje pristojbin v zvezi s sklepi o izvzetju čezmejnih infrastruktur iz pravila o dostopu 
tretjih strani. Utemeljeno predvidevamo, da bo denarja iz teh virov zelo malo. Zato je 
treba poiskati druge vire financiranja. Preučiti je treba, ali bi bilo primerno to pravico 
zaračunavanja pristojbin (in, če je to primerno, kazni) razširiti z energetskega še na druga 
področja. Nekateri nacionalni regulativni organi v Evropski uniji že imajo pravico, da 
pridobivajo delež svojega financiranja iz pristojbin iz energetske industrije.
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