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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije o ustanovitvi agencije za usklajevanje nacionalnih regulatorjev na evropski 
ravni prihaja v pravem trenutku  in je logična posledica razvoja evropskega energetskega 
programa v zadnjih nekaj letih.

Prvotno so v 27 evropskih državah javne storitve na področju energije in zemeljskega plina 
zagotavljala podjetja, največkrat državna, ki so imela skorajda nacionalni ali regionalni 
monopol. Že dolgo so si ta podjetja prodajala energijo med seboj,  zato je bilo treba določiti 
pravila zdrave konkurence med temi podjetji in novimi, ki bi se lahko pojavila na trgu. 
Načelo, ki je sčasoma prevladalo, je bila ločitev dveh omrežij za prenos energije (elektrike in 
plina) na eni strani od množice podjetij za proizvodnjo in distribucijo energije na drugi strani. 
To naj bi zagotavljalo nepristranskost prenosnega sistema do množice proizvajalcev. Način 
ločitve (z delitvijo premoženja ali ne) pa ne zadeva te uredbe. Prav tako Komisija poudarja, da 
mora priti do ločitve ne glede, ali so podjetja za prenos, proizvodnjo in distribucijo v zasebni 
ali državni lasti.

Namen tega je spremeniti sistem evropskih nacionalnih prenosnih omrežij v naravne 
monopole tako kot cestne, pristaniške in letališke sisteme, med katerimi vozijo tovornjaki, 
plujejo ladje in letijo letala v lasti tisočerih podjetij, ki so si med seboj konkurenčna. Komisija 
celo poudarja, da se mora del zmogljivosti za skladiščenje plina vključiti v prenosni sistem, ki 
je evropska javna dobrina. 

Pojavljajo se trije problemi:

- omogočiti prost dostop do prenosnega sistema vsem proizvajalcem, malim in velikim (od 
takih, ki imajo eno vetrno turbino, do takih, ki so lastniki več jedrskih elektrarn), ob popolni 
preglednosti, brez diskriminacije zaradi velikosti ali nacionalnosti,

- urediti energetski trg v skladu z energetsko politiko Evropske unije (ki vključuje politiko 
socialne in regionalne integracije ter varstva okolja, zlasti podnebja),

- izvesti fizično povezavo in uskladiti tehnična merila med evropskimi omrežji ter jih odpreti 
za tretje države, zlasti dobaviteljice zemeljskega plina (Rusija) ali prenosnice elektrike 
(Švica).

Potreba po povezanosti in usklajenosti upravičuje ustanovitev telesa za sodelovanje 
nacionalnih regulatorjev (agencije).

Sistem nacionalnih prenosnih omrežij in njihovih regulatorjev, povezanih prek agencije, bi 
zagotavljal pravo javno storitev na področju energije, ki bi temeljila na sodelovanju na 
evropski ravni. 

Poročevalce pozitivno ocenjuje predloge Komisije,  vendar meni, da je treba pojasniti dve 
točki:

Prvič: pooblastila Agencije
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Komisija upravičeno zavrača možnost za spremembo pogodb samo zato, da bi agenciji 
dodelila zavezujoča pooblastila. Priznava, da nima ne tehničnih sredstev ne osebja, da bi 
opravila tako delo, zato predlaga agencijo, ki bi imela predvsem svetovalno vlogo in bi 
prepustila Komisiji sprejemanje sklepov in morebitno sankcioniranje.

Poročevalec meni, da obstajajo zadostni pravni temelji za povečanje pristojnosti agencije na 
področju notranjega trga in boja proti zlorabi prevladujočega položaja, Komisiji pa bi bila 
prepuščena pristojnost kaznovanja. V zameno pa so lahko rezultati nadzora nad usklajenostjo 
politike nacionalnih regulatorjev z energetsko politiko Unije v tem trenutku izraženi le v 
obliki nezavezujočega mnenja.

Drugič, odgovornost agencije

Verodostojnost agencije do trga zahteva njeno popolno neodvisnost od izvajalcev, katerih 
dejavnost mora urejati, to je upravljavcev prenosa energije ali proizvajalcev-distributerjev 
energije. Agencija, ki ima pristojnost odločanja o zasebnih ali javnih izvajalcih, mora imeti 
legitimnost, ki temelji na demokratični odgovornosti.

Poročevalec je s tem, ko vam predlaga povečanje možnosti neposrednega delovanja agencije 
(brez posredovanja Evropske komisije), poskušal uravnovesiti te povečane pristojnosti s 
povečanjem demokratične odgovornosti do Parlamenta in Sveta. Agencija lahko deluje le v 
skladu s pogodbami in sekundarnim pravom ter mora o svojih odločitvah in mnenjih poročati 
evropskim zakonodajnim organom, ki so ji dodelili pooblastila.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 6

(6) Agencija mora zagotoviti, da so 
regulativne dejavnosti, ki jih na nacionalni 
ravni izvajajo regulativni organi v skladu z 
Direktivo 2003/54/ES in 
Direktivo 2003/55/ES, ustrezno usklajene in 
po potrebi dopolnjene na ravni Skupnosti. V 
ta namen je treba zagotoviti neodvisnost 
Agencije, njene tehnične in regulativne 

(6) Agencija mora zagotoviti, da so 
regulativne dejavnosti, ki jih na nacionalni 
ravni izvajajo regulativni organi v skladu z 
Direktivo 2003/54/ES in 
Direktivo 2003/55/ES, ustrezno usklajene in 
po potrebi dopolnjene na ravni Skupnosti. V 
ta namen je treba zagotoviti neodvisnost 
Agencije od izvajalcev v prevoznem 
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zmogljivosti, preglednost in učinkovitost. sektorju, distribuciji ali proizvodnji energije 
(javni ali zasebni), skladnost njene 
dejavnosti z zakonodajo Skupnosti, njene 
tehnične in regulativne zmogljivosti, 
preglednost in učinkovitost.

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se želi poudariti neodvisnost agencije: neodvisnost od 
izvajalcev, o katerih mora presojati, kar pomeni nositi demokratično odgovornost do prava 
Unije in njenih zakonodajnih organov.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 9

(9) Ker ima Agencija pregled nad 
nacionalnimi regulativnimi organi, bi morala 
svetovati Komisiji kar zadeva vprašanja 
ureditve trga. Od nje bi bilo treba tudi 
zahtevati, da Komisijo obvesti, če ugotovi, 
da sodelovanje med upravljavci prenosnih 
omrežij ne daje potrebnih rezultatov ali da 
nacionalni regulativni organ, katerega 
odločitev je kršila smernice, noče upoštevati 
mnenja Agencije. 

(9) Ker ima Agencija pregled nad 
nacionalnimi regulativnimi organi, bi morala 
Parlamentu, Svetu in Komisiji svetovati o 
vprašanjih ureditve trga. Od nje bi bilo treba 
tudi zahtevati, da Komisijo obvesti, če 
ugotovi, da sodelovanje med upravljavci 
prenosnih omrežij ne daje potrebnih 
rezultatov, ali da nacionalni regulativni 
organ, katerega odločitev je kršila smernice, 
noče upoštevati mnenja Agencije. 

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se želi razširiti svetovalno vlogo agencije do zakonodajnih 
organov Unije. Do izvršnega organa (Komisije) pa ima samo opozorilno vlogo.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 10

(10) Agencija bi tudi morala biti pristojna za 
sprejemanje nezavezujočih smernic v pomoč 
regulativnim organom in udeležencem na 
trgu pri izmenjavi dobrih praks.

(10) Agencija bi tudi morala biti pristojna za 
sprejemanje nezavezujočih smernic v pomoč 
regulativnim organom in udeležencem na 
trgu pri izmenjavi dobrih praks pri izvajanju 
energetske politike, ki je določena v 
zakonodaji Skupnosti.

Obrazložitev

S tem predlogom sprememb se želi opozoriti, da zakonodajni organi Skupnosti določajo cilje 
energetske politike, za uresničevanje katerih se poišče dobre prakse.
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Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 13

(13) Agencija mora imeti potrebna 
pooblastila za učinkovito in predvsem 
neodvisno izvajanje regulativnih dejavnosti. 
Neodvisnost regulativnih organov ni le 
ključno načelo dobrega upravljanja, pač pa 
tudi temeljni pogoj za zagotovitev zaupanja 
v trg. Glede na situacijo na nacionalni ravni 
mora odbor regulatorjev zato delovati 
neodvisno od kakršnih koli interesov na trgu 
in ne zahteva ali sprejema navodil od katere 
koli vlade ali drugega javnega ali zasebnega 
subjekta. 

(13) Agencija mora imeti potrebna 
pooblastila za učinkovito in predvsem 
neodvisno izvajanje regulativnih dejavnosti. 
Neodvisnost regulativnih organov od 
izvajalcev v prevoznem sektorju, distribuciji 
ali proizvodnji energije ni le ključno načelo 
dobrega upravljanja, pač pa tudi temeljni 
pogoj za zagotovitev zaupanja v trg. Glede 
na situacijo na nacionalni ravni mora odbor 
regulatorjev zato delovati neodvisno od 
kakršnih koli interesov na trgu in ne zahteva 
ali sprejema navodil od katere koli vlade ali 
drugega javnega ali zasebnega subjekta, 
obenem pa spoštovati zakonodajo 
Skupnosti o energetski politiki, okolju, 
notranjem trgu in konkurenci, organom 
Skupnosti pa mora poročati o svojih sklepih 
in predlogih.

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se želi poudariti neodvisnost agencije: neodvisnost od 
izvajalcev, o katerih mora presojati, kar pomeni nositi demokratično odgovornost do prava 
Unije in njenih zakonodajnih organov.

Pojasnjuje demokratično odgovornost agencije.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 14

(14) Če je Agencija pristojna za sprejemanje 
odločitev, morajo imeti zainteresirane strani 
zaradi ekonomičnosti postopka možnost 
pritožbe odboru za pritožbe, ki mora biti del 
Agencije, vendar neodvisen on njene 
upravne in regulativne strukture.

(14) Če je Agencija pristojna za sprejemanje 
odločitev, morajo imeti zainteresirane strani 
zaradi ekonomičnosti postopka možnost 
prve pritožbe odboru za pritožbe, ki mora 
biti del Agencije, vendar neodvisen on njene 
upravne in regulativne strukture, kar ne sme 
vplivati na njihovo pravico do pritožbe na 
Sodišče Evropskih skupnosti.



PA\705322SL.doc 7/12 PE400.565v01-00

SL

Obrazložitev

Pojasnjuje pravico strank do pritožb na sklepe agencije.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 17

(17) Agencija mora uporabljati splošna 
pravila v zvezi z javnim dostopom do 
dokumentov organov Skupnosti. Upravni 
odbor mora uvesti praktične ukrepe za 
zaščito poslovno občutljivih in osebnih 
podatkov. 

(17) Agencija mora uporabljati splošna 
pravila v zvezi z javnim dostopom do 
dokumentov organov Skupnosti, zlasti 
aarhuško konvencijo. Upravni odbor mora 
uvesti praktične ukrepe za zaščito poslovno 
občutljivih in osebnih podatkov. 

Obrazložitev

Ponovno poudarja zavezujoči značaj aarhuške konvencije (zlasti o preglednosti študij o 
okoljskih vplivih) za vse institucije Unije, torej tudi za agencijo.

Predlog spremembe 7
Člen 4, točka (c)

(c) izdaja mnenja in priporočila, naslovljena 
na Komisijo;

(c) izdaja mnenja in priporočila, naslovljena 
na Parlament, Svet, Komisijo, izvajalce v 
prevoznem sektorju, distribuciji in 
proizvodnji energije, ter potrošnike;

Obrazložitev

Širi svetovalno vlogo agencije od institucij na civilno družbo.

Predlog spremembe 8
Člen 4, točka (d)

(d) sprejema posamezne odločitve v 
posebnih zadevah iz členov 7 in 8.

(d) sprejema posamezne odločitve v 
posebnih zadevah iz členov 6, 7 in 8.

Obrazložitev

Vezan na povečano pristojnost za sprejemanje odločitev iz člena 6.

Predlog spremembe 9
Člen 5
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Agencija lahko na zahtevo Komisije ali na 
lastno pobudo poda Komisiji mnenje o vseh 
vprašanjih, ki se nanašajo na namen, s 
katerim je bila ustanovljena. 

Agencija lahko na zahtevo Parlamenta, 
Sveta ali Komisije ali na lastno pobudo poda 
institucijam mnenje o vseh vprašanjih, ki se 
nanašajo na namen, s katerim je bila 
ustanovljena. 

Obrazložitev

Širi svetovalno vlogo agencije na evropske zakonodajne organe.

Predlog spremembe 10
Člen 6, odstavek 4

4. Komisiji Agencija predloži ustrezno 
utemeljeno mnenje, če meni, da osnutek 
letnega delovnega programa ali osnutek 10-
letnega naložbenega načrta, predložena v 
skladu s členom 2d(2) Uredbe (ES) 
št. 1228/2003 in členom 2d(2) Uredbe (ES) 
št. 1775/2005 ne zagotavljata 
nediskriminacije, učinkovite konkurence in 
učinkovitega delovanja trga.

4. Komisiji Agencija predloži ustrezno 
utemeljeno mnenje, če meni, da osnutek 
letnega delovnega programa ali osnutek 10-
letnega naložbenega načrta, predložena v 
skladu s členom 2d(2) Uredbe (ES) 
št. 1228/2003 in členom 2d(2) Uredbe (ES) 
št. 1775/2005 ne zagotavljata 
nediskriminacije, učinkovite konkurence in 
učinkovitega delovanja trga ali skladnosti z 
energetsko politiko, ki je določena v 
zakonodaji Skupnosti.

Obrazložitev

Opozarja na pravni okvir delovanja agencije.

Predlog spremembe 11
Člen 6, odstavek 5

5. Agencija Komisiji v skladu s členom 
2e(2) Uredbe (ES) št. 1228/2003 in členom 
2e(2) Uredbe (ES) št. 1775/2005 posreduje 
utemeljeno mnenje, če meni, da tehnični ali 
tržni kodeks ne zagotavljata 
nediskriminacije, učinkovite konkurence in 
učinkovitega delovanja trga, da tehnični ali 
tržni kodeks nista bila sprejeta v razumnem 
obdobju ali da upravljavci prenosnih omrežij 
ne izvajajo tehničnega ali tržnega kodeksa. 

5. Glede na možnost prenosa pristojnosti 
Komisije in glede na opredelitve iz členom
2e(2) Uredbe (ES) št. 1228/2003 in členom 
2e(2) Uredbe (ES) št. 1775/2005 agencija 
lahko sprejme sklepe o odložitvi in predlaga 
Komisiji, da določi kazni, če meni, da 
tehnični ali tržni kodeks ne zagotavljata 
nediskriminacije, učinkovite konkurence in 
učinkovitega delovanja trga, da tehnični ali 
tržni kodeks nista bila sprejeta v razumnem 
obdobju ali da upravljavci prenosnih omrežij 
ne izvajajo tehničnega ali tržnega kodeksa.
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Obrazložitev

Določa pravno osnovo in odložitveno pristojnost agencije na področju pravice do konkurence 
in notranjega trga. Zaradi očitno slabe pravne podlage daje Komisiji pravico do 
sankcioniranja.

Predlog spremembe 12
Člen 7, odstavek 2

2. V skladu s svojim delovnim programom 
ali na zahtevo Komisije lahko Agencija izda 
nezavezujoče smernice za pomoč 
regulativnim organom in udeležencem na 
trgu za izmenjavo dobre prakse.

2. V skladu s svojim delovnim programom 
ali na zahtevo Komisije lahko Agencija izda 
smernice za pomoč regulativnim organom in 
udeležencem na trgu za izmenjavo dobre 
prakse. Te smernice so lahko zavezujoče, ko 
gre za zlorabo prevladujočega položaja, 
dostopa proizvajalcev in distributerjev do 
omrežij in nediskriminacije; so 
nezavezujoče, ko zadevajo ravnovesje na 
energetskih trgih z dvigovanjem ali 
spreminjanjem proizvodnih tehnik, 
varčevanje z energijo in toplogrednimi plini 
ter izboljšanje energetske učinkovitosti 
Unije v skladu z energetsko politiko, ki je 
določena v zakonodaji Skupnosti.

Obrazložitev

Loči med zavezujočim značajem sklepov agencije na področjih, kjer je primarno, sekundarno 
in razloženo pravo Skupnosti že dovolj jasno, in nezavezujočim značajem njenih mnenj v zvezi 
z izvajanjem politike Unije na področjih, kjer se najboljšim politikam še oporeka.

Predlog spremembe 13
Člen 7, odstavek 4

4. Agencija lahko na zahtevo katerega koli 
regulativnega organa ali Komisije izda 
mnenje v zvezi z usklajenostjo sprejete 
odločitve regulativnega organa s smernicami 
iz Direktive 2003/54/ES, 
Direktive 2003/55/ES, Uredbe (ES) 
št. 1228/2003 ali Uredbe (ES) št. 1775/2005. 

4. Agencija lahko na zahtevo katerega koli 
regulativnega organa ali Komisije izda 
mnenje v zvezi z usklajenostjo sprejete 
odločitve regulativnega organa s smernicami 
iz Direktive 2003/54/ES, 
Direktive 2003/55/ES, Uredbe (ES) 
št. 1228/2003 ali Uredbe (ES) št. 1775/2005
ter vse zakonodaje Skupnosti, ki določa 
energetsko politiko Unije.
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Obrazložitev

Širi demokratično odgovornost agencije na upoštevanje morebitnega širjenja prava Unije na 
področju energetike.

Predlog spremembe 14
Člen 9, odstavek 1

1. Upravni odbor sestavlja dvanajst članov. 
Šest članov imenuje Komisija, šest pa Svet. 
Mandat traja pet let in se lahko enkrat 
podaljša.

1. Upravni odbor sestavlja dvanajst članov, 
od katerih je bilo šest izbranih med 
kandidati, ki jih je predlagala Komisija, šest 
pa med tistimi, ki jih je predlagal Svet. 
Mandat traja pet let in se lahko enkrat 
podaljša.

Obrazložitev

Širi kandidature za upravni odbor.

Predlog spremembe 15
Člen 10, odstavek 10

10. Upravni odbor sprejme letno poročilo o 
dejavnostih Agencije iz člena 14(8) ter ga 
najpozneje do 15. junija pošlje Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Komisiji, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in 
Računskemu sodišču. To poročilo vsebuje 
neodvisni del, ki ga je odobril odbor 
regulatorjev, v zvezi z regulativnimi 
dejavnostmi Agencije v obravnavanem letu.

10. Upravni odbor sprejme letno poročilo o 
dejavnostih Agencije iz člena 14(8) ter ga 
najpozneje do 15. aprila pošlje Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Komisiji, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in 
Računskemu sodišču. To poročilo vsebuje 
neodvisni del, ki ga je odobril odbor 
regulatorjev, v zvezi z regulativnimi 
dejavnostmi Agencije v obravnavanem letu. 
Pet institucij končno potrdi ali ne agencijo 
kot izvajalko politike Unije na področju 
energetike, notranjega trga in konkurence. 
Parlament oblikuje priporočila za delovni 
program iz člena 10(4);

Obrazložitev

Pojasnjuje odgovore organov Unije na letno poročilo agencije in prestavlja nazaj datum, da 
lahko ti odgovori usmerijo program agencije za naslednje leto.

Predlog spremembe 16
Člen 13, odstavek 2
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2. Direktorja po razpisu za prijavo interesa 
imenuje upravni odbor s seznama vsaj dveh 
kandidatov, ki jih predlaga Komisija, na 
podlagi dosežkov ter znanja in izkušenj. 
Kandidata, ki ga izbere upravni odbor, lahko 
pred njegovim imenovanjem povabijo 
pristojni odbori Evropskega parlamenta, da 
podajo izjavo in odgovorijo na vprašanja 
njihovih članov. 

2. Direktorja po razpisu za prijavo interesa 
imenuje odbor regulatorjev s seznama vsaj 
dveh kandidatov, ki jih predlaga Komisija, 
in dveh kandidatov, ki jih predlaga Svet, na 
podlagi dosežkov ter znanja in izkušenj.
Kandidata, ki ga izbere upravni odbor, lahko 
pred njegovim imenovanjem povabijo 
pristojni odbori Evropskega parlamenta, da 
poda izjavo in odgovori na vprašanja 
njihovih članov. Parlament lahko 
nasprotuje imenovanju, če odgovori niso v 
skladu s smernicami Unije.

Obrazložitev

Pojasnjuje demokratično odgovornost direktorja.

Predlog spremembe 17
Člen 16, odstavek 1

1. Vsaka fizična ali pravna oseba se lahko 
pritoži na odločitev iz členov 7 in 8,
naslovljene nanjo, ali na odločitev, ki jo 
zadeva neposredno in osebno, čeprav je 
naslovljena na drugo osebo. 

1. Vsaka fizična ali pravna oseba se lahko 
pritoži na odločitev iz členov 6, 7 in 8,
naslovljene nanjo, ali na odločitev, ki jo 
zadeva neposredno in osebno, čeprav je 
naslovljena na drugo osebo. 

Obrazložitev

Upošteva širitev pristojnosti odločanja agencije, predlagane v členu 6.

Predlog spremembe 18
Člen 27, odstavek 2

2. Upravni odbor sprejme praktične ukrepe 
za izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001 v 
šestih mesecih po začetku veljavnosti te 
uredbe.

2. Upravni odbor sprejme praktične ukrepe 
za izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001 in 
aarhuške konvencije v šestih mesecih po 
začetku veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Ponovno poudarja zavezujoči značaj aarhuške konvencije (zlasti o preglednosti študij o 
okoljskih vplivih) za vse institucije Unije, torej tudi za agencijo.

Predlog spremembe 19
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Člen 30, odstavek 1

1. Komisija oceni delovanje Agencije. To 
vključuje dosežene rezultate in delovne 
metode Agencije v povezavi z njenim 
ciljem, pooblastili in nalogami, ki so 
opredeljeni v tej uredbi in letnih delovnih 
programih Agencije. 

1. Komisija oceni delovanje Agencije. To 
vključuje dosežene rezultate in delovne 
metode Agencije v povezavi z njenim 
ciljem, pooblastili in nalogami, ki so 
opredeljeni v tej uredbi in letnih delovnih 
programih Agencije. Ocena temelji na 
obsežnem pregledu dela (prek spletnih 
strani Komisije) strank, ki jih zadeva 
energetska politika, konkurenca in notranji 
trg. To so različni izvajalci v prevoznem 
sektorju, distribuciji in proizvodnji energije, 
poklicna združenja in združenja 
potrošnikov ter organizacije za varstvo 
okolja. Poročilo je predloženo Parlamentu 
in Svetu do datuma, predvidenega v členu 
10(10).

Obrazložitev

Pojasnjuje metodo ocenjevanja in njeno uporabnost pri oblikovanju programov agencije.
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