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Kaj je ACER?

• Del tretjega energetskega zakonodajnega paketa 
(Uredba št. 713/2009)(Uredba št. 713/2009)

• Nadgraditev dosedanjega sodelovanja nacionalnih 
regulatorjev (ERGEG)

• Ključen premik v večanju pristojnosti (moč obvezujočih 
odločitev)

• Agencija polno operativna do marca 2011, 48 
zaposlenihzaposlenih



Kako je ACER prišla v Slovenijo?

� Predsedovanje Slovenije Svetu EU 2008: dogovor o 
ključnih vprašanjih tretjega zakonodajnega paketa

� Argumenti za kandidaturo: pomembna EU agencija; 
država brez sedeža, a s 3 predhodnimi kandidaturami; 
vnovčitev politično uspešnega predsedovanja; …

� Argumenti za dodelitev sedeža: uspešno 
predsedovanje; stičišče JVE; energetski sektor; 
angažiranost ekspertov in regulatorja na EU ravni; 
prijazna za bivanjeprijazna za bivanje

� Lobiranje 2009

� Uspeh 6.12.2009: podpora 15 držav članic



Glavne pristojnosti in naloge

Ključne naloge:

Zagotavljanje okvira za sodelovanje nacionalnih � Zagotavljanje okvira za sodelovanje nacionalnih 
regulatorjev;

� Regulatorni nadzor nad sodelovanjem med 
sistemskimi operaterji prenosnega omrežja;

� Pooblastilo za sprejemanje posameznih odločitev;

� Vloga splošnega svetovalca.� Vloga splošnega svetovalca.



Glavne naloge – podrobno 1

� spremljanje dejavnosti ENTSO-E in ENTSOG 
sodelovanje pri oblikovanju pravilnikov (kodeksov) � sodelovanje pri oblikovanju pravilnikov (kodeksov) 
omrežij, letnih delovnih programov in 10-letnem 
razvojnem načrtu omrežja za EU

� agencija bo lahko Komisiji predlagala, da pravilnike 
omrežij ENTSO-E in ENTSO-G spremeni v pravno 
zavezujoče pravilnike

� spremljanje napredka pri vzpostavljanju novih 
čezmejnih zmogljivosti, razvojnih načrtov omrežij ter čezmejnih zmogljivosti, razvojnih načrtov omrežij ter 
regionalnega sodelovanja operaterjev prenosnih 
omrežij



Glavne naloge – podrobno 2

� sprejemanje posameznih odločitev o tehničnih 
vprašanjihvprašanjih

� odločanje o pogojih dostopa do čezmejne 
infrastrukture

� izdaja nezavezujočih smernice za objavo dobrih praks 
med nacionalnimi regulatorji

� izvzetje nove infrastrukture od pravil notranjega 
energetskega trga
spremljanje trgov z elektriko in plinom (cene, dostop � spremljanje trgov z elektriko in plinom (cene, dostop 
do omrežja, dostop do elektrike iz obnovljivih virov in 
spoštovanje pravic potrošnikov)



Struktura ACER

� Upravni odbor (Administrative Board): 5 (države) + 2 
(Komisija) + 2 (EP)(Komisija) + 2 (EP)

� Odbor regulatorjev (Board of Regulators): 1 na državo

� Odbor za pritožbe (Board of Appeal)

� Direktor (5 let)



Sklepne misli

� Pomen ACER za nadaljnjo integracijo energetskega 
trga EU je izjementrga EU je izjemen

� Neodvisnost bo ključnega pomena

� Veliko odvisno tudi od prvega direktorja, ki bo oral 
ledino, ter podpore Komisije


