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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 Svetao spremembi Uredbe (ES) št. 
1228/2003 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije
(KOM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0531),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0320/2007),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenj Odbora za 
ekonomske in monetarne zadeve ter 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.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 2c, odstavek 1, točka (a) (Uredba (ES) Št 1228/2003)

(a) tehnični in tržni kodeks na področjih iz 
odstavka 3;

(a) mnenja in priporočila o osnutku 
smernic ter osnutek kodeksa iz odstavka 
2e;

Obrazložitev

Glej obrazložitve k predlogom členov 2e, 2ea in 2eb. Namen tega predloga spremembe je 
prilagoditi besedilo novemu postopku.

Predlog spremembe 2
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ČLEN 1, TOČKA 3
Člen 2c, odstavek 2 (Uredba (ES) Št 1228/2003)

2. Letni delovni program iz odstavka 1(d) 
vsebuje seznam in opis tehničnega in 
tržnega kodeksa, načrt skupnega 
upravljanja omrežij ter dejavnosti raziskav 
in razvoja, ki jih je treba pripraviti v 
zadevnem letu, ter okvirni časovni 
razpored. 

2. Letni delovni program iz odstavka 1(d) 
vsebuje seznam in opis kodeksa, razvitega 
v skladu s členom 2 eb, načrt skupnega 
upravljanja omrežij ter dejavnosti raziskav 
in razvoja, ki jih je treba pripraviti v 
zadevnem letu, ter okvirni časovni 
razpored.

Obrazložitev

Glej obrazložitve k predlogom členov 2e, 2ea in 2eb. Namen tega predloga spremembe je 
prilagoditi besedilo novemu postopku.

Predlog spremembe 3
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 2c, odstavek 3 (Uredba (ES) Št 1228/2003)

3. Podrobni tehnični in tržni kodeks 
zajema naslednja področja, glede na 
prednostne naloge, opredeljene v letnem 
delovnem programu:

črtano

(a) pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja;
(b) pravila glede priključitve na omrežje 
in dostopa;
(c) pravila glede izmenjave podatkov in 
poravnave;
(d) pravila glede medobratovalnosti;
(e) operativni postopki v izrednih 
razmerah;
(f) pravila za dodeljevanje zmogljivosti in 
upravljanje prezasedenosti;
(g) pravila za trgovanje;
(h) pravila glede preglednosti;
(i) pravila za izravnavo, vključno s pravili 
glede rezervne električne energije;
(j) pravila glede usklajenih tarifnih 
struktur za prenos, vključno z lokacijskimi 
signali in pravili glede nadomestil med 
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upravljavci prenosnega omrežja;
(k) energetska učinkovitost električnih 
omrežij.

Obrazložitev

Glej obrazložitve k predlogom členov 2e, 2ea in 2eb. Namen tega predloga spremembe je 
prilagoditi besedilo novemu postopku.

Predlog spremembe 4
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 2c, odstavek 6 (Uredba (ES) Št. 1228/2003)

6. Na njeno zahtevo Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za 
električno energijo Komisiji svetuje v zvezi 
s sprejetjem smernic iz člena 8.

črtano

Obrazložitev

Glej obrazložitve k predlogom členov 2ba novo, 2bb novo in 2bc novo. Namen tega predloga 
spremembe je prilagoditi besedilo novemu postopku.

Predlog spremembe 5
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 2d, odstavek 2 (Uredba (ES) Št 1228/2003)

2. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
Agenciji predloži osnutek tehničnega in 
tržnega kodeksa, osnutek 10-letnega 
naložbenega načrta ter osnutek letnega 
delovnega programa, vključno z 
informacijami o postopku posvetovanja.

2. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
Agenciji predloži svoja mnenja in 
priporočila o smernicah in osnutek 
kodeksa in predloži osnutek 10-letnega 
naložbenega načrta ter osnutek letnega 
delovnega programa, vključno z 
informacijami o povezanih postopkih
posvetovanja.

Obrazložitev

Glej obrazložitve k predlogom členov 2e, 2ea in 2eb. Namen tega predloga spremembe je 
prilagoditi besedilo novemu postopku.

Predlog spremembe 6
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ČLEN 1, TOČKA 3
Člen 2e (Uredba (ES) Št 1228/2003)

Oblikovanje in ocena tehničnega in 
tržnega kodeksa

Smernice in kodeks

1. Po posvetovanju z Agencijo lahko 
Komisija Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
pozove, da v razumnem času pripravi 
kodeks na področjih iz člena 2c(3), če 
ocenjuje, da je tak kodeks potreben za 
učinkovito delovanje trga.

1. Komisija lahko Agenciji naroči razvoj 
smernic in sprejetje kodeksa za uskladitev 
tehničnih in tržnih pravil z namenom 
pospešene integracije trga.

2. Komisiji Agencija predloži ustrezno 
utemeljeno mnenje, če meni, da:

2. Smernice in kodeks lahko zajemajo 
zlasti naslednja področja:

(a) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
v razumnem času ni sprejelo tehničnega 
in tržnega kodeksa na področjih iz člena 
2c(3);

(a) pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja;

(b) tehnični ali tržni kodeks, ki ga je 
sprejelo Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
na področjih iz člena 2c(3), ne zagotavlja 
nediskriminacije, učinkovite konkurence 
in učinkovitega delovanja trga;

(b) pravila glede priključitve na omrežje 
in dostopa;

(c) upravljavci prenosnega omrežja ne 
izvajajo tehničnega ali tržnega kodeksa, ki 
ga sprejme Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja na 
področjih iz člena 2c(3).

(c) pravila glede izmenjave podatkov in 
poravnave;

3. Komisija lahko na lastno pobudo ali na 
priporočilo Agencije sprejme smernice na 
področjih iz člena 2(c)(3), če meni, da:

(d) pravila glede medobratovalnosti;

(a) tehnični ali tržni kodeks, ki ga je 
sprejelo Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
na področjih iz člena 2c(3), ne zagotavlja 
nediskriminacije, učinkovite konkurence 
in učinkovitega delovanja trga;

(e) operativne postopke v izrednih 
razmerah;

(b) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
v razumnem času ni sprejelo tehničnega 
in tržnega kodeksa na področjih iz člena 

(f) pravila za dodeljevanje zmogljivosti in 
upravljanje prezasedenosti;
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2c(3);

(c) upravljavci prenosnega omrežja ne 
izvajajo tehničnega ali tržnega kodeksa, ki 
ga sprejme Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja na 
področjih iz člena 2c(3).

(g) pravila za čezmejne enodnevne trge z 
usklajenim koncem časa za oddajo 
ponudb;

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 13(2).

(h) pravila za trgovanje, zlasti 
zagotavljajoč razvoj drugotnih trgov za 
pravice do čezmejnega prenosa in varstvo 
pravic do prenosa;

4. Odstavek 3 ne vpliva na pravico 
Komisije, da sprejema in spreminja 
smernice iz člena 8.

(i) pravila glede preglednosti;

(j) pravila za izravnavo, vključno s pravili 
glede rezervne električne energije;

(k) pravila glede usklajenih tarifnih 
struktur za prenos, vključno z lokacijskimi 
signali in pravili glede nadomestil med 
upravljavci prenosnega omrežja;

(l) energetsko učinkovitost električnih 
omrežij.

Obrazložitev

Smernice in kodeks bi morali z uskladitvijo tehničnih in tržnih pravil olajšati razvoj 
konkurenčnih trgov ter zagotoviti tržno integracijo. Ta pravila morajo služiti tržnim interesom 
prek optimizacije dodeljevanja zmogljivosti, razvoja združevanja in razdruževanja 
kratkoročnih trgov za en dan vnaprej, obstoja čezmejnih kratkoročnih trgov za en dan vnaprej 
in enodnevnih trgov itd. Smernice bi morale najprej opredeliti splošna pravila in načela, 
kodeks pa bi določil več podrobnosti o teh načelih.

Predlog spremembe 7
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 2e a (novo) (Uredba (ES) Št 1228/2003)

Člen 2ea
Priprava smernic

1. Komisija po posvetovanju z Agencijo 
pripravi letni seznam prednostnih nalog, 
ki opredeljuje najpomembnejša vprašanja 
v zvezi z razvojem notranjega trga z 
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elektriko. 
2. Ob upoštevanju seznama prednostnih 
nalog lahko Komisija Agenciji naroči, da 
ta v največ šestih mesecih pripravi 
osnutek smernic, ki bodo določale 
osnovna, jasna in nepristranska načela za 
uskladitev pravil, ki bodo omogočila 
razvoj konkurenčnega in integriranega 
trga.
3. Pri pripravljanju teh smernic Agencija
pripravi obsežna, odprta in pregledna 
posvetovanja, ki ne bodo trajala manj kot 
dva meseca, in obvešča evropsko mrežo 
upravljavcev prenosnega omrežja 
(ENTSO) ter druge zadevne 
zainteresirane strani.
4. Agencija zaključi s pripravo osnutka 
smernic na podlagi rezultatov posvetovanj 
najkasneje dva meseca po koncu 
posvetovanj. Objavi vse prejete pripombe 
in pojasni, kako jih je upoštevala v 
končnem osnutku smernic, ali pa upraviči 
njihovo zavrnitev.
5. Agencija predloži končni osnutek 
smernic Komisiji in ENTSO ter drugim 
zadevnim zainteresiranim stranem, ki 
podajo svoja mnenja najkasneje en mesec 
po prejetju osnutka smernic. Če je katero 
od mnenj negativno, Agencija predloži 
končni osnutek smernic svojemu odboru 
regulatorjev, ki pripravi ustrezno 
utemeljeno obrazložitev, zakaj sprejema 
ali zavrača omenjeno mnenje.
6. Komisija presodi, ali končni osnutek 
smernic določa osnovna, jasna in 
nepristranska načela za uskladitev pravil 
za razvoj konkurenčnega in integriranega 
trga, ter pravičnost postopka 
posvetovanja. 
7. Če Komisija sklene, da je končni 
osnutek smernic, ki ga je predstavila 
Agencija, primerna osnova, ga predloži 
odboru iz člena 13(1), ki ga dokončno 
sprejme v skladu s postopkom iz člena 
13(2).
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Obrazložitev

Za opredelitev prednostnih nalog pri razvoju trga mora Komisija nujno pripraviti seznam 
prednostnih nalog po posvetovanju z Agencijo. Na podlagi tega seznama je treba pripraviti 
osnutek smernic, ki bo določil ključna načela v zvezi s pomembnimi vprašanji z namenom 
uskladitve veljavnih pravil. Kodeks bo mogoče primerno pripraviti le, če bodo seznam 
prednostnih nalog ter smernice oblikovani na trdni podlagi.

Ta predlog spremembe bi nadomestil besedilo člena 2e uredbe 1288/2003.

Predlog spremembe 8
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 2e b (novo) (Uredba (ES) Št 1228/2003)

Člen 2eb
Priprava kodeksa

1. Ob sprejetju smernic v skladu s členom 
2ea Komisija naroči ENTSO, da ta v 
šestih mesecih pripravi osnutek kodeksa, 
pri tem pa v celoti upošteva načela, 
določena v smernicah.
2. Pri pripravi omenjenega kodeksa 
ENTSO že na zgodnji stopnji pripravi 
obsežna, odprta in pregledna posvetovanja 
z vsemi ustreznimi udeleženci na trgu, in 
obvešča ter v postopek priprave vključi vse 
zadevne zainteresirane strani.
3 ENTSO osnutek kodeksa predloži 
Agenciji za nadaljnja posvetovanja.
5. Agencija pripravi obsežna, odprta in 
pregledna posvetovanja o osnutku 
kodeksa, ki ne bodo trajala manj kot dva 
meseca.
6. Na podlagi posvetovanj Agencija 
zaključi s pripravo osnutka kodeksa 
najkasneje dva meseca po koncu 
posvetovanj. Objavi vse prejete pripombe 
in pojasni, kako jih je upoštevala v 
končnem osnutku kodeksa, ali pa upraviči 
njihovo zavrnitev. .
7. Agencija predloži končni osnutek 
kodeksa Komisiji, ki presodi njegovo 
združljivost s smernicami.
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8. Komisija presodi skladnost osnutka 
kodeksa z načeli smernic, sprejetih v 
skladu s členom 2ea.
8. Komisija tudi presodi, ali bo kodeks 
pripomogel k razvoju konkurenčnega in 
integriranega trga. V primeru 
negativnega mnenja Komisije ta naroči 
ENTSO, da spremeni osnutek kodeksa.
9. Komisija presodi izvajanje kodeksa na 
lastno pobudo, na zahtevo Agencije ali na 
predlog zadevnih zainteresiranih strani na 
trgu.  Če Komisija ugotovi, da se sprejeti 
kodeks ne izvaja, ga predloži odboru iz 
člena 13(1) v revizijo v skladu s 
postopkom iz člena 13(2). 
10. Isti postopek velja za dopolnitev 
kodeksa.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu člena 2ea.

Nujno je, da kodeks v celoti upošteva pravila in načela, določena v smernicah. Poleg tega so 
za zagotovitev smiselnosti kodeksa ključna obsežna pogajanja in sodelovanje udeležencev na 
trgu. Dopolnjevanje obstoječega kodeksa zaradi tehnoloških sprememb in procesnih izboljšav 
bi moralo slediti istemu postopku (glej odstavek 10).

Predlog spremembe 9
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 2f, odstavek 1 (Uredba (ES) Št 1228/2003)

1. Pri izvajanju svojih nalog se Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za električno energijo obsežno in že na 
zgodnji stopnji ter na odprt in pregleden 
način posvetuje z vsemi ustreznimi 
udeleženci na trgu, zlasti pri pripravi 
tehničnega in tržnega kodeksa ter svojega 
letnega delovnega programa iz člena 2c(1) 
in (3). Posvetovanje vključuje podjetja, ki 
se ukvarjajo z dobavo in proizvodnjo, 
odjemalce, uporabnike omrežja, 
upravljavce distribucijskega omrežja, 
vključno z ustreznimi (industrijskimi) 

1. Pri izvajanju svojih nalog Agencija
pripravi obsežna, odprta in pregledna 
posvetovanja z vsemi ustreznimi 
udeleženci na trgu. Posvetovanje vključuje 
podjetja, ki se ukvarjajo z dobavo in 
proizvodnjo, odjemalce, uporabnike 
omrežja, upravljavce distribucijskega 
omrežja, vključno z ustreznimi 
(industrijskimi) združenji, tehničnimi 
organi in združenji zainteresiranih strani.
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združenji, tehničnimi organi in združenji 
zainteresiranih strani.

Obrazložitev

Glej obrazložitve k predlogom členov 2e, 2ea in 2eb. Namen tega predloga spremembe je 
prilagoditi besedilo novemu postopku.

Predlog spremembe 10
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 2f, odstavek 3 (Uredba (EC) Št 1228/2003)

3. Pred sprejetjem letnega delovnega 
programa ter tehničnega in tržnega 
kodeksa iz člena 2c(1) in (3) Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za električno energijo navede, kakšne 
pripombe je prejelo med posvetovanjem in 
na kakšen način je te pripombe upoštevalo. 
Če pripomb ni upoštevalo, to utemelji.

3. Pred sprejetjem smernic in kodeksa 
Agencija navede, kakšne pripombe je 
prejela med posvetovanjem in na kakšen 
način je te pripombe upoštevala. Če 
pripomb ni upoštevala, to utemelji.

Obrazložitev

Glej obrazložitve k predlogom členov 2e, 2ea in 2eb. Namen tega predloga spremembe je 
prilagoditi besedilo novemu postopku.

Predlog spremembe 11
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 6, pododstavek 2a (novo) (Uredba (EC) Št 1228/2003)

Regulatorni organi lahko prihodke 
upoštevajo pri odobritvi metodologije za 
obračunavanje omrežnih tarif in/ali 
ocenjevanje, če je tarife treba spremeniti.

Obrazložitev

Ponovna uvedba določbe, ki je bila izbrisana iz uredbe 1228/2003. 

Predlog spremembe 12
ČLEN 1, TOČKA 8

Člen 8, naslov (Uredba (EC) Št 1228/2003)
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Smernice Smernice za mehanizem nadomestil med 
upravljavci prenosnih omrežij

Obrazložitev

Sprememba naslova, da teh smernic ne bi pomešali s smernicami iz člena 2e.

Predlog spremembe 13
ČLEN 1, TOČKA 8

Člen 8, odstavek 3, točka (h) (Uredba (EC) Št 1228/2003)

(h) podrobnosti o zadevah iz člena 2c(3). (h) podrobnosti o zadevah iz člena 2e.

Obrazložitev

Glej obrazložitve k predlogom členov 2e, 2ea in 2eb. Namen tega predloga spremembe je 
prilagoditi besedilo novemu postopku.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

1. Poročevalec pozdravlja tretji paket o liberalizaciji trgov z električno energijo znotraj 
Evropske unije, ki po njegovem mnenju predstavlja popolni in skladni zakonodajni 
predlog, saj vsebuje večino priporočil, ki jih je Evropski parlament sprejel junija 2007 in 
jih vključil v predloge.

2. V zvezi s tem zagovarja večjo neodvisnost in večja pooblastila za regulatorje, zahteve po 
večji preglednosti na trgu, izboljšan okvir za sodelovanje na evropski ravni med 
nacionalnimi regulativnimi organi in upravljavci prenosnega sistema, več pozornosti 
nadaljnjemu razvijanju zmogljivosti medsebojnega povezovanja med državami članicami 
in predlogu o ločevanju lastništva kot najučinkovitejši, vendar ne edini način, da se 
spodbujajo vlaganja in prepreči diskriminacija za nove udeležence.

3. Poročevalec se prav tako zavzema za predlagano vzpostavitev agencije evropskih 
regulativnih organov, kljub temu da izraža pomisleke o njeni sedanji strukturi in 
pristojnosti za odločanje.

4. Glede uredbe o čezmejni izmenjavi električne energije poročevalec meni, da je glavni 
problem zakonodajnega predloga trenutna delitev pristojnosti med različnimi akterji, kar 
vodi v nejasen in okoren postopek odločanja. V tem dokumentu bo poročevalec 
predstavil glavne pomisleke glede tega posebnega predloga.

Struktura odgovornosti

5. Kot že uvodoma omenjeno, poročevalec meni, da je ključna težava predmetne zadeve v 
trenutni strukturi pristojnosti, ki jo predstavlja predlog uredbe Komisije o čezmejni 
izmenjavi električne energije in ni v skladu z dejansko in običajno delitvijo pristojnosti na 
nacionalni ravni, saj se upravljavcem prenosnih omrežij podeljuje status, podoben 
regulativnemu organu, medtem ko bi se naj regulativna agencija omejila na vlogo 
svetovalnega organa.

6. Poročevalec zlasti meni, da bi morale biti nekatere izmed enajstih nalog, ki jih izvajajo 
upravljavci prenosnih omrežij, v pristojnosti regulativnih organov.

7. Seveda poročevalec podpira predlog Komisije, da se za razvoj tehničnega kodeksa 
vzpostavi pristop od spodaj navzgor, saj so za to najprimernejši upravljavci prenosnih 
omrežij in imajo neposreden interes, da se na evropski ravni takšna pravila poenostavijo 
in uskladijo, vendar meni, da morajo drugi kodeksi, kot sta na primer kodeksa o trgovanju 
in preglednosti trga, slediti drugemu pristopu, kjer je agencija kot neodvisni organ v 
tesnem sodelovanju z udeleženci na trgu in, seveda ni treba posebej poudarjati, 
upravljavci prenosnih omrežij pristojna za oblikovanje smernic ter za njihovo 
sprejemanje.
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8. Ker izvajanje zgoraj navedenih kodeksov in pravil temelji na prostovoljni osnovi, se 
nadalje pojavlja vprašanje po dodatni koristi za trenutno obstoječi sistem sodelovanja 
med upravljavci prenosnih omrežij na evropski ravni. Poročevalec je trdno prepričan, da 
bi nekatera pravila in kodeksi, ki bodo izhajali iz izvajanja te uredbe, morala biti 
obvezujoča.

9. Poleg tega poročevalec meni, da bi v skladu s pooblastili nalog agencije, ki je pristojna za 
izdelavo ter sprejetje tržnih kodeksov, in glede na prakso izvajanja na nacionalni ravni 
regulativni organ moral biti pristojen za posvetovanje z zainteresiranimi stranmi namesto 
upravljavcev prenosnih omrežij.

Agencija

10. Poročevalcu so omejitve pristojnosti agencije evropskih regulatorjev, ki jih je podala 
pravna služba Komisije, znane. Vendar je prepričan, da večina negotovosti in nejasnosti 
glede strukture pristojnosti izhaja ravno zaradi pomanjkanja pristojnosti. Zaradi tega 
poročevalec izraža željo, da odbor zaprosi pravno službo Parlamenta, naj preuči, ali je 
možna razširitev pristojnosti agencije na tak način, da bo v skladu z resolucijo 
Evropskega parlamenta junija 2007 o liberalizaciji energetskih trgov lahko podala končne 
regulativne odločitve.

11. V primeru, da to ne bo možno, poročevalec meni, naj Parlament razmisli, če bi 
predstavljen model morebiti rešil trenutne težave med nacionalnimi regulativnimi organi 
za dosego skupnega stališča in če bi lahko služil kot vmesni korak na poti do dejanskega 
evropskega regulativnega organa.

12. Evropski parlament je nedavno izrazil željo, da se vzpostavi evropski organ nacionalnih 
regulativnih organov, ki bi imel pristojnost za odločanje pri čezmejnih vprašanjih med 
državami članicami, medtem ko bi nacionalni regulativni organi ostali pristojni za 
odločanje pri zadevah na svojem ozemlju. S svojim stališčem je Parlament nameraval 
prekiniti trenutno prevladujoče mirovanje med nacionalnimi regulativnimi organi; zaradi 
tega obstoječi predlog Komisije podeljuje agenciji pooblastila, da reši trenutne in 
morebitne težave. Poročevalec meni, da bi neodvisna agencija z ustreznimi pristojnostmi 
za čezmejne zadeve spodbudila, da se učinkoviteje in bolj pregledno razvije resnično 
reguliranje evropskega energetskega trga.

13. Poročevalec izraža pomisleke glede razpustitve obstoječega evropskega regulativnega 
organa na področju elektrike in plina (ERGEG) in posledic, ki jih razpustitev lahko ima 
na neodvisnost, saj bo agencija, kot je predlagano, močno odvisna od Evropske komisije.

Pravila o ločevanju v okviru evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja

14. Poročevalec pozdravlja predlog Komisije o formalizaciji obstoječega okvira sodelovanja 
med upravljavci prenosnih omrežij, kar bo spodbudilo vključevanje na evropski ravni in 
polno usklajevanje tehničnih pravil med 27 državami članicami.

15. Za ustrezno delovanje evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja in ne glede 
na stopnjo ločevanja, ki jo zahteva država članica (to pomeni ločene upravljavce 
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prenosnega omrežja ali neodvisne upravljavce), poročevalec meni, da je treba vsakega 
člana evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja obravnavati enakovredno 
glede na svoje obveznosti kot upravljavec omrežja in zagotavljanje nediskriminatornega 
pristopa do omrežja.

Naložbe

16. Predlogi Komisije za predložitev desetletnega naložbenega načrta upravljavcev prenosnih 
omrežij so skladni z obstoječimi obveznostmi na ravni držav članic. Poročevalec 
pozdravlja cilj, da se zadani nalogi doda evropska dimenzija, še zlasti glede nadgradnje in 
izboljšanja zmogljivosti prenosa med državami članicami.

17. Vsekakor je pomembno, da regulativni organ sprejme ta načrt in ga ne prejme samo v 
pregled.

Preglednost

18. Poročevalec je prepričan, da bi moral regulativni organ v sodelovanju z upravljavci 
prenosnih omrežij razviti pravila za preglednost, ki pa jih ne pregleda samo agencija. 
Poročevalec sicer pozdravlja razvijanje smernic na evropski ravni, vendar upa, da bodo 
postale zavezujoče za najpomembnejše elemente.

19. Prav tako poudarja, da se preglednost na posameznih mestih uredbe napačno pojmuje v 
smislu spremljanja in poročanja, zato bo v svojem poročilu ta mesta ustrezno ločil.

Usklajevanje

20. Poročevalec meni, da usklajevanje ni poudarek predloga. Obstoj 27 različnih regulativnih 
okvirov je ena izmed glavnih težav pri povezovanju energetskih trgov. Zaradi tega 
poročevalec meni, da prostovoljno usklajevanje tržnih in tehničnih pravil ne bo zadostno, 
da bi premagali obstoječe ovire pri čezmejnem trgovanju med državami članicami, ki 
izhajajo iz nezadostnega povezovanja. Zato je prepričan, da bi osrednji cilj paketa moralo 
biti usklajevanje tehničnih kodeksov in regulativnega okvira.

Regionalni trgi

21. Poročevalec pozdravlja vključevanje razvoja regionalnih trgov v uredbe in direktive kot 
pozitiven korak na poti k povezovanju. Nedavni napredek na tem področju in že uspešno 
vzpostavljeni trgi, na primer nordijski trg, bi lahko služili kot trdna podlaga za 
primerjanje različnih modelov in morebitno uporabo nekaterih izmed izkušenj na 
evropski ravni.

Ravni medsebojne povezanosti

22. Poročevalec pozdravlja imenovanje posebnih koordinatorjev, da bodo pospešili razvoj 
štirih glavnih projektov medsebojne povezanosti med državami članicami, ki so v 
mirovanju. Prepričan je, da bodo koordinatorji s svojim posredovanjem med vsemi akterji 
in zainteresiranimi stranmi lahko pozitivno vplivali na pospeševanje teh postopkov.
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23. Ti posamezni primeri so sicer pomembni, vendar predstavljajo samo majhen del 
problema, saj pri projektih za povečanje zmogljivosti medsebojnega povezovanja med 
državami članicami še vedno ostajajo številne politične, tehnične in upravne ovire znotraj 
Evropske unije, kljub temu da je veliko teh projektov gospodarsko in tehnično 
izvedljivih.
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