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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev
(KOM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0530),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0318/2007),

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
proračun, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in Odbora za notranji trg in zaščito 
potrošnikov (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog Uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Ker ima Agencija pregled nad 
nacionalnimi regulativnimi organi, bi 
morala svetovati Komisiji kar zadeva 
vprašanja ureditve trga. Od nje bi bilo treba 
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 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 mnenj, 
priporočil in odločitev Agencije.
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Or. en

Obrazložitev

Agencija mora imeti potrebne pristojnosti za učinkovito izvajanje svojih pomembnih 
regulativnih funkcij.

Predlog spremembe 2

Predlog Uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 zavezujočih smernic v 
pomoč regulativnim organom in 
udeležencem na trgu pri izmenjavi dobrih 
praks.

Or. en

Obrazložitev

Agencija mora imeti potrebne pristojnosti za učinkovito izvajanje svoje pomembne 
regulativne funkcije zagotavljanja čezmejnega sodelovanja.

Predlog spremembe 3

Predlog Uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Agencija bi se morala po potrebi 
posvetovati z zainteresiranimi stranmi in 
jim zagotoviti ustrezno priložnost, da 
izrazijo svoje mnenje o predlaganih 
ukrepih, kot je osnutek kodeksov in pravil 
za omrežja.
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Or. en

Obrazložitev

Ustrezno posvetovanje z zainteresiranimi stranmi bi moralo biti ključni element dela 
Agencije. Javna posvetovanja v okviru priprave osnutka ukrepov, kot je osnutek kodeksov in 
pravil za omrežja, bi morala izvajati Agencija, ne pa evropska omrežja upravljavcev 
prenosnih omrežij.

Predlog spremembe 4

Predlog Uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Agencija se večinoma financira iz 
splošnega proračuna Evropskih skupnosti, 
pristojbin in prostovoljnih prispevkov. 
Zlasti viri, ki jih regulativni organi trenutno
zagotavljajo za sodelovanje na evropski 
ravni, morajo biti Agenciji še vedno na 
voljo. Proračunski postopek Skupnosti se 
še naprej uporablja za subvencije iz 
splošnega proračuna Evropskih skupnosti. 
Računovodske izkaze mora revidirati 
Računsko sodišče v skladu s členom 91 
Uredbe Komisije (ES, Euratom) 
št. 2343/2002 z dne 23. decembra 2002 o 
okvirni finančni uredbi za organe iz 
člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) 
št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni 
proračun Evropskih skupnosti.

(15) Agencija bi se morala večinoma 
financirati iz splošnega proračuna 
Evropskih skupnosti, pristojbin in 
prispevkov. Zlasti viri, ki jih regulativni 
organi trenutno zagotavljajo za sodelovanje 
na evropski ravni, bi morali biti Agenciji 
še vedno na voljo. Proračunski postopek 
Skupnosti bi se moral še naprej uporabljati
za subvencije iz splošnega proračuna 
Evropskih skupnosti. Računovodske izkaze 
bi moralo revidirati Računsko sodišče v 
skladu s členom 91 Uredbe Komisije (ES, 
Euratom) št. 2343/2002 z dne 
23. decembra 2002 o okvirni finančni 
uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta 
(ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni 
uredbi za splošni proračun Evropskih 
skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Možnost prostovoljnih prispevkov bi lahko ogrozila preglednost in neodvisnost Agencije.
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Predlog spremembe 5

Predlog Uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Proračun Agencije takoj po začetku 
njenega delovanja stalno ocenjuje 
proračunski organ na podlagi njene 
količine dela in učinka v danem trenutku. 
S tem ocenjevanjem bi bilo treba 
ugotoviti, ali je na voljo dovolj človeških 
in finančnih virov. Proračun zagotovi 
doseganje najboljših standardov 
učinkovitosti. 

Or. en

Obrazložitev

Izdatke in potrebe po človeških virih je treba natančno spremljati. 

Predlog spremembe 6

Predlog Uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Komisija najkasneje štiri leta po 
dejanskem začetku delovanja Agencije in 
nato na vsakih pet let Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
svojih posebnih nalogah in doseženih 
rezultatih, skupaj z ustreznimi predlogi. 

Or. en
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Obrazložitev

Treba je pozorno spremljati učinkovitost Agencije in zagotoviti okvir za revizijo, če bi bila ta 
kasneje potrebna.

Predlog spremembe 7

Predlog Uredbe
Člen 2, odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Sedež Agencije je v [kraj]. Dokler njeni 
prostori ne bodo pripravljeni, bo gostovala 
v prostorih Komisije.

4. Sedež Agencije je v Bruslju. Dokler 
njeni prostori ne bodo pripravljeni, bo 
gostovala v prostorih Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Bruselj je najboljša izbira kraja za Agencijo. Potni stroški bodo manjši, stik z GD TREN in 
evropskimi omrežji upravljavcev prenosnih omrežij, ki bo še naprej v Bruslju, ter z drugimi 
pomembnimi zainteresiranimi združenji pa bo lažji. Skupina evropskih regulatorjev za 
električno energijo in plin ima trenutno sedež v Bruslju in dokazano uspešno deluje. Bruselj je 
evropska prestolnica z najboljšimi povezavami z vsemi drugimi prestolnicami EU.

Predlog spremembe 8

Predlog Uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vrste aktov Agencije Naloge Agencije

Agencija lahko: Da bi dosegla svoj namen iz člena 1, 
Agencija:

(a) izdaja mnenja, naslovljena na 
upravljavce prenosnih omrežij;

(a) izdaja mnenja, priporočila in odločitve, 
naslovljene na upravljavce prenosnih 
omrežij v zvezi z vsemi tehničnimi 
zadevami, povezanimi z dobrim 
delovanjem notranjega trga;

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

(c) izdaja mnenja in priporočila, 
naslovljena na Komisijo, Evropski 
parlament ali Svet;

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

(d) sprejema odločitve v posebnih zadevah 
iz členov 6, 7, 8, 8a, 8b in 8c;

(e) zagotavlja okvir za sodelovanje 
nacionalnih regulatorjev;
(f) ima pregled nad izvrševanjem nalog 
evropskih omrežij upravljavcev prenosnih 
omrežij;
(g) vzpostavlja gospodarske in tehnične 
pogoje za oblikovanje kodeksov in pravil, 
katerih osnutek so pripravila evropska 
omrežja upravljavcev prenosnih omrežij, 
in jih odobri, da se zagotovi učinkovito in 
varno delovanje notranjega trga;
(h) določa metodologije in tarife za 
evropske mehanizme nadomestil med 
upravljavci prenosnih omrežij, ki temeljijo 
na oceni dejanskih stroškov za 
upravljavce prenosnih omrežij;
(i) izvaja javna posvetovanja na ravni EU 
o zgoraj omenjenih vprašanjih.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije ne zagotavlja okvira na ravni EU za učinkovito sodelovanje nacionalnih 
regulativnih organov. Za učinkovito reševanje čezmejnih vprašanj mora imeti Agencija 
dejanske pristojnosti. Agencija mora imeti odločilnejšo vlogo pri vpeljevanju, spremljanju in 
odobritvi osnutkov ukrepov, ki jih pripravijo upravljavci prenosnih omrežij, da se zagotovi 
uresničevanje javnih interesov. Agencija bi morala prav tako imeti ključno vlogo pri izvajanju 
kodeksov upravljavcev prenosnih omrežij in pri načinu njihovega izvrševanja. Skupno 
gledano mora biti Agencija vključena v določanje obsega in vsebine kodeksov EU.
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Predlog spremembe 9

Predlog Uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 Komisije, 
Evropskega parlamenta ali Sveta ali na 
lastno pobudo poda Komisiji, Evropskemu 
parlamentu ali Svetu mnenje o vseh 
vprašanjih, ki se nanašajo na namen, s 
katerim je bila ustanovljena.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe k členu 4(c) je treba Evropski parlament in Svet dodati na 
seznam tistih, ki lahko od Agencije prejmejo mnenja.

Predlog spremembe 10

Predlog Uredbe
Člen 6, odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Agencija lahko posreduje Evropskemu 
omrežju upravljavcev prenosnih omrežij za 
električno energijo v skladu s členom 
2d(2) Uredbe (ES) št. 1228/2003 in 
Evropskemu omrežju upravljavcev 
prenosnih omrežij za plin v skladu s 
členom 2d(2) Uredbe (ES) št. 1775/2005 
mnenje o tehničnem ali tržnem kodeksu, 
osnutku letnega delovnega programa in 
osnutku 10-letnega naložbenega načrta.

3. Agencija odobri kodekse in desetletni 
naložbeni načrt evropskih omrežij
upravljavcev prenosnih omrežij za 
električno energijo in plin, kakor je 
navedeno v členu 2c Uredbe (ES) št. 
1228/2003 in v členu 2c Uredbe (ES) št. 
1775/2005, ob zagotavljanju 
nediskriminacije, učinkovite konkurence 
ter učinkovitega in varnega delovanja 
trga.

Or. en

Obrazložitev

Kodekse omrežij in osnutek desetletnega naložbenega načrta bi morala odobriti Agencija. 
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Treba je preprečiti samoregulacijo na ravni EU. Odobritev naložbenih načrtov upravljavcev 
prenosnih omrežij je dolžnost nacionalnih regulativnih organov. Agencija bi tako morala na 
ravni EU odobriti desetletni naložbeni načrt za vso EU. Vlagatelji potrebujejo jasen in 
predvidljiv regulativni okvir, zato je pomembno, da naložbene načrte odobrijo regulativni 
organi, ki niso pod komercialnimi ali političnimi vplivi.

Predlog spremembe 11

Predlog Uredbe
Člen 6, odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Desetletni naložbeni načrti vsebujejo 
določbe za prehod na pametna omrežja v 
10 letih od začetka veljavnosti te uredbe.  
Z Agencijo in nacionalnimi regulativnimi 
organi se posvetuje o napredku 
upravljavcev prenosnih omrežij pri 
razvoju pametnih omrežij. V ta namen se 
določi postopen časovni načrt s ciljem, ki 
ga je treba doseči. 

Or. en

Obrazložitev

Tehnologija pametnega omrežja je pomemben razvojni dosežek, ki ga je treba ustrezno 
upoštevati v desetletnem naložbenem načrtu.

Predlog spremembe 12

Predlog Uredbe
Člen 6, odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Komisija mora pripraviti mandat za 
vodenje evropskih omrežij upravljavcev 
prenosnih omrežij pri pripravi kodeksov 
in drugih nalog, določenih v členu 2c 
Uredbe (ES) št. 1228/2003 in členu 2c 
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Uredbe (ES) št. 1775/2005, ki se nanašajo 
na tehnično delovanje omrežij. Agencija 
na lastno pobudo ali na zahtevo Komisije 
pripravi obvezne smernice za svetovanje 
Komisiji glede priprave mandata. 
Evropska omrežja upravljavcev prenosnih 
omrežij morajo pripraviti kodekse in se 
lotiti svojih drugih nalog na način, ki 
dosega cilje in izpolnjuje vsa merila, 
določena v tem mandatu. Agencija 
sprejme osnutke kodeksov, ki jih 
pripravijo evropska omrežja upravljavcev 
prenosnih omrežij.

Or. en

Obrazložitev

Za vodenje evropskih omrežij upravljavcev prenosnih omrežij pri pripravi kodeksov in drugih 
ključnih nalog mora Komisija pripraviti mandat, ki opredeljuje cilje in vsa merila, ki bi jih 
morali ti kodeksi/naloge doseči/izpolnjevati. S tem se bo zagotovilo, da se bodo evropska 
omrežja upravljavcev prenosnih omrežij osredotočila na prednostne zadeve, ki omogočajo 
resnično konkurenčen trg EU. Agencija bi morala odigrati pomembno vlogo pri pripravi tega 
mandata. Ta mandat bi moral vključevati le tehnične zadeve. Medtem ko bi morala kodekse v 
zvezi s tehničnim delovanjem pripraviti evropska omrežja upravljavcev prenosnih omrežij (in 
jih kot tehnične zadeve odobriti Agencija), evropska omrežja upravljavcev prenosnih omrežij 
ne bi smela določati pravil trga.

Predlog spremembe 13

Predlog Uredbe
Člen 6, odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3c. Komisija sprejme kodekse, kakor je 
določeno v členu 2c Uredbe (ES) št. 
1228/2003 in členu 2c Uredbe (ES) št. 
1775/2005, na področjih, ki so v glavnem 
povezana s konkurenco in pravili trga, ne 
pa s tehničnim delovanjem omrežij. Na 
teh področjih evropska omrežja 
upravljavcev prenosnih omrežij ne 
sprejemajo kodeksov. Agencija na lastno 
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pobudo ali na zahtevo Komisije pripravi 
obvezne smernice za svetovanje Komisiji 
pri pripravi teh kodeksov.

Or. en

Obrazložitev

Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja ne bi smelo določati pravil trga. Ker so 
ta vprašanja povezana s konkurenco, bi jih morala pripraviti Komisija, ki bi se morala 
posvetovati z Agencijo.

Predlog spremembe 14

Predlog Uredbe
Člen 6, odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Stroški, ki za upravljavce prenosnih 
omrežij izhajajo iz odločitev ali mnenj, ki 
jih je podala Agencija, se povrnejo prek 
nacionalnih prenosnih tarifnih sistemov, 
razen če ti stroški nastanejo zaradi 
kršenja ali neizpolnjevanja dolžnosti, ki so 
bile upravljavcem prenosnih omrežij 
dodeljene v skladu s to uredbo, Uredbo 
(ES) št. 1228/2003 ali Uredbo (ES) št. 
1775.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog Uredbe
Člen 8, odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Agencija na zahtevo Komisije 
prevzame posebne dodatne naloge, ki so 
povezane z njenim namenom.



PR\707077SL.doc 15/30 PE400.717v01-00

SL

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala imeti možnost, da od Agencije zahteva prevzem kakršne koli dodatne 
posebne naloge v okviru njenega splošnega delovanja, ki bi lahko prispevala k doseganju 
ciljev regulativnega okvira Skupnosti za sodelovanje energetskih regulatorjev.

Predlog spremembe 16

Predlog Uredbe
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a

Rok za odločitve

8a. Če Agencija v roku največ treh 
mesecev od datuma zahteve 
zainteresiranih strani ne sprejme 
odločitve v zadevah, v katerih ima v 
skladu s to uredbo zavezujoče pristojnosti, 
sprejme odločitev Evropska komisija.

Or. en

Obrazložitev

Da bi preprečili institucionalno ohromelost v okviru Agencije, predlog spremembe uvaja 
mehanizem, s katerim se končna odločitev v primeru velike zamude prenese na Evropsko 
komisijo.
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Predlog spremembe 17

Predlog Uredbe
Člen 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8b
Posvetovanje in preglednost

1. Pred sprejetjem ukrepov se Agencija po 
potrebi posvetuje z zainteresiranimi 
stranmi in jim da ustrezno priložnost, da 
izrazijo svoje mnenje o predlaganem 
ukrepu. Rezultati postopka posvetovanja 
se objavijo.
2. Agencija svoje dejavnosti izvaja na čim 
bolj pregleden način.
3. Agencija zagotovi, da javnost in vse 
zainteresirane strani dobijo objektivne, 
zanesljive in lahko dostopne informacije, 
zlasti glede rezultatov njenega dela, kjer je 
to primerno.
4. Agencija v svojem notranjem 
poslovniku določi praktično ureditev za 
izvajanje pravil v zvezi s preglednostjo iz 
odstavkov 2 in 3.

Or. en

Obrazložitev

Javno posvetovanje na ravni EU trenutno izvaja Skupina evropskih regulatorjev za električno 
energijo in plin. Agencija bi morala zato to nalogo podedovati, saj ima Skupina evropskih 
regulatorjev za električno energijo in plin že dobro uveljavljena pravila in izkušnje z javnimi 
posvetovanji. Agencija bo še naprej ravnala v interesu vseh udeležencev na trgu.

Predlog spremembe 18

Predlog Uredbe
Člen 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spremljanje in poročanje o energetskem 
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sektorju
1. Agencija spremlja razvoj na trgu plina 
in električne energije, zlasti pa 
maloprodajne cene plina in električne 
energije ter spoštovanje pravic 
potrošnikov, opredeljenih v Direktivi 
2003/55/ES in Direktivi 2003/54/ES.
2. Agencija objavi letno poročilo o razvoju 
na trgu plina in električne energije, 
vključno z vprašanji, povezanimi s 
potrošniki, v katerem opredeli vse ovire, ki 
še onemogočajo dokončno oblikovanje 
notranjega trga električne energije in 
plina.
3. Agencija lahko pri objavi svojega 
letnega poročila Evropskemu parlamentu 
in Komisiji predloži mnenje o ukrepih, ki 
bi lahko bili sprejeti za odpravo ovir iz 
odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

Agencija bi imela vlogo, da pripravi letno poročilo o razvoju na trgu električne energije in 
plina, hkrati pa možnost, da izda priporočila o ukrepih, ki jih je treba sprejeti za izboljšanje 
liberalizacije energetskih trgov.

Predlog spremembe 19

Predlog Uredbe
Člen 9, odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 pet članov. Dva
člana imenuje Komisija, dva Svet, enega 
pa Evropski parlament. Mandat traja pet 
let in se lahko enkrat podaljša.

Or. en
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Obrazložitev

Za veliko bolj učinkovito delo upravni odbor sestavlja pet članov: dva člana imenuje 
Komisija, dva Svet, enega pa Evropski parlament.

Predlog spremembe 20

Predlog Uredbe
Člen 9, odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sestanke upravnega odbora sklicuje 
predsednik. Direktor Agencije sodeluje v 
razpravah, razen če upravni odbor odloči 
drugače. Upravni odbor se sestane najmanj 
dvakrat na leto na redni seji. Prav tako se 
sestane na pobudo predsednika, na zahtevo 
Komisije ali na zahtevo vsaj tretjine
članov. Upravni odbor lahko povabi vsako 
osebo, ki ima morda pomembno mnenje, 
da se udeleži sestankov kot opazovalec. 
Članom upravnega odbora lahko v skladu s 
poslovnikom pomagajo svetovalci ali 
strokovnjaki. Agencija poskrbi za tajniške 
storitve upravnega odbora.

3. Sestanke upravnega odbora sklicuje 
predsednik. Direktor in predsednik odbora 
regulatorjev Agencije sodelujeta v 
razpravah brez pravice do glasovanja, 
razen če upravni odbor odloči drugače. 
Upravni odbor se sestane najmanj dvakrat 
na leto na redni seji. Prav tako se sestane 
na pobudo predsednika, na zahtevo 
Komisije ali na zahtevo vsaj dveh članov. 
Upravni odbor lahko povabi vsako osebo, 
ki ima morda pomembno mnenje, da se 
udeleži sestankov kot opazovalec. Članom 
upravnega odbora lahko v skladu s 
poslovnikom pomagajo svetovalci ali 
strokovnjaki. Agencija poskrbi za tajniške 
storitve upravnega odbora.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev boljše usklajenosti med različnimi odbori Agencije je treba v razprave vključiti 
direktorja Agencije in predsednika odbora regulatorjev, ki pa nimata pravice do glasovanja. 
Odbor regulatorjev bo nosil materialne posledice odločitev upravnega odbora.
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Predlog spremembe 21

Predlog Uredbe
Člen 9, odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Člani upravnega odbora se zavežejo, 
da bodo delovali neodvisno v javnem 
interesu, in podajo letno javno pisno 
izjavo o zavezah in interesih, ki bi lahko 
vplivali na njihovo neodvisnost. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben za zagotovitev neodvisnosti članov upravnega odbora.

Predlog spremembe 22

Predlog Uredbe
Člen 10, odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravni odbor po posvetovanju z 
odborom regulatorjev imenuje direktorja v 
skladu s členom 13(2).

1. Upravni imenuje direktorja v skladu s 
členom 13(2).

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe k členu 13(2).
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Predlog spremembe 23

Predlog Uredbe
Člen 10, odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravni odbor imenuje člane odbora 
regulatorjev v skladu s členom 11(1).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev neodvisnosti Agencije upravni odbor ne bi smel biti odgovoren za imenovanje 
članov odbora regulatorjev.

Predlog spremembe 24

Predlog Uredbe
Člen 10, odstavek 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11a. Upravni odbor izvaja svoje naloge 
neodvisno, objektivno in v javnem 
interesu. 

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev neodvisnosti Agencije bi moral tudi upravni odbor delovati neodvisno in ne bi 
smel iskati navodil pri vladah držav članic ali kateri koli drugi zainteresirani strani.
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Predlog spremembe 25

Predlog Uredbe
Člen 11, odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Vsak nacionalni regulativni organ bo 
odgovoren za imenovanje svojega 
predstavnika v odbor regulatorjev in 
njegovega namestnika. 

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je izrecna navedba, da so za imenovanje svojih predstavnikov neposredno 
odgovorni nacionalni regulatroji in ne upravni odbor.

Predlog spremembe 26

Predlog Uredbe
Člen 11, odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Odbor regulatorjev odloča z 
dvotretjinsko večino svojih članov. Vsak 
član ali namestnik šteje en glas.

3. Odbor regulatorjev odloča z 
dvotretjinsko večino svojih članov. Glasovi 
njegovih članov se ponderirajo, kakor je 
določeno v členu 205(2) Pogodbe ES.

Or. en

Obrazložitev

Takšno načelo glasovanja za sprejemanje odločitev uporablja Skupina evropskih regulatorjev 
za električno energijo in plin. Smiselno je, da tako ravna tudi odbor regulatorjev, in sprejema 
odločitve, ki upoštevajo različno velikost prebivalstev, ki jih zastopajo posamezni regulatorji.
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Predlog spremembe 27

Predlog Uredbe
Člen 12, odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odbor regulatorjev pred sprejetjem 
mnenj, priporočil ter odločitev iz členov 5, 
6, 7 in 8 posreduje mnenje direktorju. 
Razen tega odbor regulatorjev v okviru 
svojih pristojnosti zagotovi napotke 
direktorju pri izvajanju njegovih nalog.

1. Odbor regulatorjev pred sprejetjem 
mnenj, priporočil ter odločitev iz členov 5, 
6, 7, 8, 8a, 8b in 8c posreduje utemeljeno 
mnenje direktorju. Razen tega odbor 
regulatorjev v okviru svojih pristojnosti 
zagotovi napotke direktorju pri izvajanju 
njegovih nalog.

Or. en

Obrazložitev
Direktor ima ključno regulativno vlogo. Zaradi tega in za to, da bi se mu zagotovila 
regulativna neodvisnost, bi moral najprej od odbora regulatorjev prejeti popolnoma 
utemeljeno mnenje.

Predlog spremembe 28

Predlog Uredbe
Člen 12, odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odbor regulatorjev poda svoje mnenje o 
kandidatu za direktorja v skladu s členoma 
10(1) in 13(2). Odbor sprejme to odločitev 
na podlagi tričetrtinske večine svojih 
članov.

1. Odbor regulatorjev predlaga upravnemu 
odboru seznam vsaj dveh kandidatov za 
imenovanje za direktorja v skladu s 
členoma 10(1) in 13(2). Odbor sprejme to 
odločitev na podlagi tričetrtinske večine 
svojih članov.

Or. en

Obrazložitev
Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 13(2).
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Predlog spremembe 29

Predlog Uredbe
Člen 13, odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 upravni odbor s seznama vsaj 
dveh kandidatov, ki jih predlaga odbor 
regulatorjev, na podlagi dosežkov ter 
znanja in izkušenj, relevantnih za 
energetski sektor. Kandidata, ki ga izbere 
upravni odbor, pred njegovim 
imenovanjem povabijo pristojni odbori 
Evropskega parlamenta, da podajo izjavo 
in odgovorijo na vprašanja njihovih članov.

Or. en

Obrazložitev

Za ravnotežje moči v sedanji strukturi Agencije mora seznam kandidatov namesto Komisije 
predlagati odbor regulatorjev.

Predlog spremembe 30

Predlog Uredbe
Člen 13, odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Upravni odbor lahko na predlog 
Komisije, ob upoštevanju poročila o oceni 
in zgolj v primerih, kadar dolžnosti in 
zahteve Agencije to upravičujejo, enkrat 
podaljša mandat direktorja za največ tri 
leta.

4. Upravni odbor lahko po posvetovanju z 
odborom regulatorjev in Komisijo, ob 
upoštevanju poročila o oceni in zgolj v 
primerih, kadar dolžnosti in zahteve 
Agencije to upravičujejo, enkrat podaljša 
mandat direktorja za največ tri leta.

Or. en

Obrazložitev
Glede na to, da ima odbor regulatorjev ključno vlogo pri imenovanju direktorja, bi se bilo 
treba z njim posvetovati glede podaljšanja njegovega mandata. Za ohranitev neodvisnosti 
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upravnega odbora, bi moral ta imeti možnost, da mandat direktorja podaljša brez čakanja na 
predlog Komisije.

Predlog spremembe 31

Predlog Uredbe
Člen 14, odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Direktor sprejme mnenja, priporočila in 
odločitve iz členov 5, 6, 7 in 8, če se odbor 
regulatorjev strinja.

3. Direktor sprejme mnenja, priporočila in 
odločitve iz členov 5, 6, 7, 8, 8a, 8b in 8c
po prejemu utemeljenega mnenja odbora 
regulatorjev.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 12(1).

Predlog spremembe 32

Predlog Uredbe
Člen 15, odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Člane odbora za pritožbe po razpisu za 
prijavo interesa imenuje upravni odbor na 
predlog Komisije po posvetovanju z 
odborom regulatorjev.

2. Člane odbora za pritožbe po razpisu za 
prijavo interesa imenuje upravni odbor na 
predlog Komisije po posvetovanju z 
odborom regulatorjev. Kandidati, ki jih 
izbere upravni odbor, pred imenovanjem 
podajo izjavo pred pristojnim odborom 
Evropskega parlamenta in odgovorijo na 
vprašanja njegovih članov.

Or. en
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Obrazložitev
Nad imenovanjem odbora za pritožbe je treba izvajati demokratični nadzor vsaj z obravnavo 
v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 33

Predlog Uredbe
Člen 18, odstavek 1, točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kakršni koli prostovoljni prispevki 
držav članic ali njihovih regulativnih 
organov;

(c) viri, ki jih regulativni organi 
zagotavljajo za svoje sodelovanje na ravni 
EU;

Or. en

Obrazložitev

Agenciji je treba za zagotovitev njene popolne avtonomije in neodvisnosti dodeliti avtonomen 
proračun. Posledično je treba seveda preprečiti vse druge prostovoljne prispevke držav 
članic.

Predlog spremembe 34

Predlog Uredbe
Člen 19, odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ob zahtevkih za izvzetje v skladu s 
členom 8(1) se Agenciji plača pristojbina.

1. Ob zahtevkih za izvzetje v skladu s 
členom 8(1) ali za posebne nasvete, 
priporočila, odločitve ali naloge za 
spremljanje Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnega omrežja za 
električno energijo ali Evropskega 
omrežja upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin se Agenciji plača pristojbina.

Or. en
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Obrazložitev
Za povečanje finančne avtonomije Agencije in glede na problem zmanjšanega proračuna EU 
se predlaga razširitev določb glede pridobivanja finančnih sredstev na trgu.

Predlog spremembe 35

Predlog Uredbe
Člen 20, odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Najpozneje do 15. februarja vsako leto 
direktor pripravi predhodni predlog 
proračuna, ki vključuje operativne stroške, 
in program pričakovanega dela za 
prihodnje proračunsko leto ter ta predhodni 
predlog pošlje upravnemu odboru skupaj s 
seznamom začasnih postavk. Upravni 
odbor vsako leto na podlagi predloga, ki ga 
pripravi direktor, oceni prihodke in 
odhodke Agencije za naslednje 
proračunsko leto. Upravni odbor to oceno, 
ki vključuje organizacijsko shemo, 
najpozneje do 31. marca posreduje 
Komisiji. Pred sprejetjem ocene se predlog, 
ki ga pripravi direktor, posreduje 
upravnemu odboru, ki lahko izrazi mnenje 
o njem.

1. Najpozneje do 15. februarja vsako leto 
direktor pripravi predhodni predlog 
proračuna, ki vključuje operativne stroške, 
in program pričakovanega dela za 
prihodnje proračunsko leto ter ta predhodni 
predlog pošlje upravnemu odboru skupaj s 
seznamom začasnih postavk. Upravni 
odbor vsako leto na podlagi predloga, ki ga 
pripravi direktor, oceni prihodke in 
odhodke Agencije za naslednje 
proračunsko leto. Upravni odbor to oceno, 
ki vključuje organizacijsko shemo, 
najpozneje do 31. marca posreduje 
Komisiji. Pred sprejetjem ocene se predlog, 
ki ga pripravi direktor, posreduje 
upravnemu odboru, ki lahko izrazi 
utemeljeno mnenje o njem.

Or. en

Obrazložitev

Direktor ima glavno regulativno vlogo. Zaradi tega in za to, da bi se mu zagotovila 
regulativna neodvisnost, bi moral najprej od odbora regulatorjev prejeti popolnoma 
utemeljeno mnenje.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Med razpravo o tej uredbi je poročevalec postal bolj prepričan, da je treba preseči predloge 
Komisije za Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev in ustanoviti bolj samostojno 
Agencijo z več pristojnostmi za sprejemanje odločitev. 

Poročevalec meni, da bo Agencija, če naj učinkovito prispeva k razvoju integriranega 
konkurenčnega energetskega trga za Evropsko unijo, potrebovala širše pristojnosti, neodvisne 
od Komisije, za obravnavo čezmejnih situacij in zagotavljanje učinkovitega sodelovanja med 
upravljavci prenosnih omrežij in nacionalnimi energetskimi regulatorji.

Predlogi sprememb, predlagani v tem osnutku poročila, tako predlagajo pomembne nove 
pristojnosti Agencije za sprejemanje odločitev, zlasti glede razvoja tehničnih kodeksov in 
naložbenih načrtov evropskih omrežij upravljavcev prenosnih omrežij ter večjo regulativno in 
finančno neodvisnost.

Vendar pa bi morala z več pristojnostmi in neodvisnosti priti tudi večja odgovornost –
Parlamentu in ključnim zainteresiranim stranem: Poročevalec zato za uravnoteženje novih 
pristojnosti predlaga precejšnje povečanje obveznosti Agencije glede posvetovanja ter njene 
preglednosti in odgovornosti Parlamentu.

Vedno je treba upoštevati, da se mora tretji energetski sveženj obravnavati kot celota – z 
agencijo kot ključnim povezovalnim elementom. Vloga, pristojnosti in dolžnosti, ki jih 
Parlament za Agencijo sprejema v tej uredbi, se bodo morale ujemati z ostalimi osnutki 
direktiv in uredb v tem svežnju, zlasti ker so povezane s pristojnostmi in z odgovornostmi 
evropskih omrežij upravljavcev prenosnih omrežij .

Pravne zadeve: institucionalno ravnovesje in pristojnosti Agencije

Evropski parlament se zaveda pomena, ki ga ima načelo institucionalnega ravnovesja, ki ga je 
v skladu s Pogodbo dolžna braniti Evropska komisija.

Poročevalec se je pri pripravi tega osnutka poročila zavedal ključnih pravnih načel, določenih 
v sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti v sodbi v primeru Meroni iz leta 1958 (in drugih 
primerih), in sicer:

 da organ, ki prenaša pristojnosti, na drug organ ne more prenesti pristojnosti, ki niso enake 
pristojnostim, ki jih ima prenašalec v skladu s Pogodbo, in ki niso predmet istih dolžnosti, 
ter

 da ni mogoče prenesti pristojnosti, ki vključujejo široko diskrecijsko pravico med 
številnimi različnimi cilji in nalogami, ter s tem prelagati odgovornosti in se izmikati 
političnemu nadzoru.

Na tej podlagi so bile obstoječim evropskim agencijam večinoma odobrene naloge 
informiranja in usklajevanja, možnosti za izvrševanje pristojnosti za sprejemanje odločitev (s 
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pravno zavezujočimi učinki za tretje strani) pa omejene le na posamezne primere.

Toda vsaka agencija ima svoj lasten institucionalni okvir in njihove naloge je treba v prvi vrsti 
oblikovati glede na potrebe posameznih sektorjev, v katerih naj bi delovale. Takšen pristop 
moramo uporabiti pri načrtovanju nove agencije za energetski sektor.

Poročevalec je na splošno prepričan, da narava njegovih predlogov sprememb ne vpliva na 
osrednja načela iz sodbe v primeru Meroni.

Mnenje, da bo imela Agencija na podlagi predlogov iz tega poročila široko diskrecijsko 
pravico, je vprašljivo. Situacija je povsem drugačna od tiste v primeru Meroni, kjer je moral 
organ, na katerega so bile prenesene pristojnosti, upoštevati „osem različnih ciljev“. Agencija 
bo sprejemala odločitve, ki zahtevajo zelo tehnične presoje, in ne bo uveljavljala diskrecijske 
pravice, za katero je potrebna izbira med številnimi različnimi in nasprotujočimi si javnimi 
interesi.

Funkcije, zaupane Agenciji v skladu s členom 4, kakor je bil spremenjen, dejansko ne 
vključujejo niti splošnih regulativnih pristojnosti niti splošne pravice do presoje, primerljive z 
razvojem (celo delnim) energetske politike. V predlogih sprememb je možnost za sprejemanje 
zavezujočih odločitev omejena na posamezne odločitve ali pravila v zvezi s strogo tehničnimi 
zadevami, ki so potrebne za zagotovitev učinkovitega in varnega delovanja notranjega 
energetskega trga.

Ta pristop ponazarjajo predlogi sprememb k odstavku 3 člena 6. Agencija je pristojna le za 
odobritev kodeksov (ki jih pripravi evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja), ki se 
nanašajo tehnično delovanje omrežja. Po drugi strani pa Komisiji zgolj svetuje o kodeksih, ki 
se v glavnem nanašajo na konkurenco in tržna pravila. Medtem ko je odobritev povsem 
tehničnih kodeksov ustrezna in povsem tehnična naloga Agencije, je Komisija upravičeno 
odgovorna za tržne kodekse, saj se nanašajo na politiko konkurence.

Načela iz primera Meroni je zato treba videti v kontekstu, namesto da se jih uporablja na 
preveč poenostavljen in konzervativen način. V primeru Agencije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (katere pravna podlaga je člen 95 ES) potrebujejo pozornejšo ponovno presojo.

Vodenje in struktura Agencije

Predlagane spremembe strukture in delovanja Agencije so namenjene zagotovitvi 
najučinkovitejšega ravnovesja med potrebami za regulativno neodvisnost na eni strani in
ustreznim političnim nadzorom na drugi strani. Ključno načelo po mnenju poročevalca je, da 
je neodvisnost Agencije odločilnega pomena ne le za njeno učinkovitost, ampak tudi za njeno 
verodostojnost.

V zvezi s tem predlogi sprememb, ki jih predlaga poročevalec, uvajajo naslednje ključne 
spremembe:

 Večja vloga odbora regulatorjev in Parlamenta pri imenovanju direktorja. Direktorja 
še vedno imenuje upravni odbor, vendar to stori na podlagi seznama vsaj 2 imen, ki ju 
imenuje odbor regulatorjev in ne Komisija.
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 Učinkovitejši in preglednejši upravni odbor. Članstvo je racionalizirano na skupno 5 
članov: po 2 imenujeta Komisija in Svet, en član pa je imenovani predstavnik Evropskega 
parlamenta, s čimer se zagotovi upoštevanje mnenja tega zakonodajnega telesa. Člani 
morajo delovati neodvisno in podati izjavo o zavezah in interesih, ki bi lahko vplivali na 
njihovo neodvisnost.

 Uveden je rok za zagotovitev hitrega sprejemanja odločitev Agencije. Agencija bo 
morala odločitve sprejemati v določenem roku – predlagani so trije meseci. Če v tem času 
ne bo prišlo do odločitve, bo za odločitev spet pristojna Komisija. To bo preprečevalo 
institucionalno ohromelost in negotovost za trg, Komisija pa bo s tem tudi dobila ustrezen 
mehanizem za nadzor.

 Večja finančna neodvisnost Agencije. Agencija ima večji okvir za zbiranje finančnih 
sredstev na trgu (v zameno za opravljene storitve/sprejete odločitve) in pri nacionalnih 
regulatorjih.

Ti predlogi bodo v splošnem okrepili regulativno neodvisnost Agencije, hkrati pa zagotovili 
učinkovito politično odgovornost, pri čemer se bo zlasti okrepila njena odgovornost 
Parlamentu.

Posvetovanje, spremljanje in poročanje

Ustrezen način za prenos zavezujoče pristojnosti na Agencijo (tako, da se bo še dodatno 
okrepila usklajenost z načeli iz primera Maroni) je vzpostavitev primernega pravnega okvira, 
ki zagotavlja, da bo posvetovanje opravljeno z vsemi vpletenimi stranmi, ki Agenciji daje 
jasno izraženo dolžnost v zvezi s preglednostjo in ki razširja odgovornost (z obveščanjem in 
poročanjem) Agencije Evropskemu parlamentu.

V ta namen bi predlagana nova člena 8b (novo) in 8c (novo) v predlagano uredbo vključila 
natančne zahteve za Agencijo, in sicer:

 da se posvetuje z vsemi stranmi, ki jih zadeva kateri koli ukrep, sprejet v okviru te 
uredbe;

 da zagotovi visoko raven preglednosti in lahek dostop do informacij z jasno 
ureditvijo, določeno v njenem poslovniku; in

 da spremlja razvoj na trgu plina in električne energije, zlasti vprašanja v zvezi s 
potrošniki, in pripravi letno poročilo, namenjeno Parlamentu in Komisiji, v katerem 
(po potrebi) pripravi predloge ukrepov za izboljšanje odpiranja trgov.

Zaključek

Cilj tretjega energetskega svežnja je, da energetski trg, ki je do pred enim desetletjem temeljil 
na monopolu, z liberalizacijo preoblikuje v trg z dejansko in trajnostno konkurenco.

Za dosego tega cilja je treba urediti odnos med regulativnimi postopki in razvojem s 
pristopom, ki bo:
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 usmerjen v prihodnje stanje trga (tj. pristop, usmerjen v prihodnost), ko bodo razmere 
veliko bolj konkurenčne in raznolike, ter

 bo osredotočen na izvajanje prava konkurence, da bi se število predhodnih pravil, ki se 
uporabljajo za vsak primer posebej, čim bolj zmanjšalo.

Te cilje je treba doseči na evropski ravni s konkurenčnim okvirom in uskladitvijo predhodnih 
pravil. To pomeni, da se bo ureditev energetskega sektorja postopoma spreminjala, dokler se 
ne bodo uporabljala le še pravila konkurence. Poudariti je treba, da bodo uredbe za 
posamezne sektorje še naprej imele svojo vlogo, če ne bodo dosežne razmere učinkovite 
konkurence.

Energetski sektor bo postal sistem, ki prvenstveno temelji na konkurenci, šele takrat, ko bo 
jasno, da ta panoga več nima naravnega monopola in se obravnava kot „navadna“ industrija.

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev bo torej odigrala pomembno vlogo pri 
prihodnosti evropskega energetskega trga in njegovega razvoja po izvedbi tretjega 
energetskega svežnja. Agenciji je zato treba dati večjo raven pristojnosti in neodvisnosti, 
kakor jo predlaga Komisija.
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