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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.

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, 
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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 regulatornimi 
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 
prenosnega omrežja ali neodvisne upravljavce), poročevalec meni, da je treba vsakega 
člana evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja obravnavati enakovredno 
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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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