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Zadevai

Ponovni zahtevek za spremembo nairta izvajanja funkcij OST

Agencua za energijo (v nadaljevanju agencija) ie 14. aprila 2016 po elektronski posti
prejela nadrt, ki doloda, kako bodo vsi evropski imenovani operaterji trga z elektriino
energijo (IorEE) skupaj vzpostavili in izvajali funkcije operaterja spalanil trgov (osr).
Nadrt je agenciji posredoval sekretariat evropskega zdruzenja energ'etlkih uori europei.
Dokument je bil pripravljen in predlozen v skladu s tretjim odstavkom 7. ilena uredbe
Komisije (EU) 20t5/t222 z dne 24. julija 2015 o dobiitvi smernic za dodeljevanje
zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti (v nadaljevanju uredba), ki doloda, da vsi IorEE
v osmih mesecih po zadetku veljavnosti uredbe vsem regulativnim organom in Agenciji za
sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) predlozijo nadrt, ki doloda, kako skupaj
vzpostaviti in izvajati funkcije osr. v skladu s sestim in desetim odstavkom 9. ileni
uredbe morajo odloditev o predlaganem naartu sprejeti vsi regulativni organi EU v Sestih
mesecih od datuma prejema nairta.

v

skladu z dolodbo desetega odstavka 9. dlena uredbe se v primeru, ko je za odobritev
pogoJev ali metodologU potrebna odloditev veE kot enega regulativnega oigana, pristojni
regulativni organi posvetujejo, tesno sodelujejo med seboj inle usklaj-uj'elof du ipr".1rn"]o
gogovor. Tako je po prejetju nadrta agencija skupaj z drugimi regutalivnimi organi driiv
ilanic EU nairt proudila in v okviru delovnih skupin AceR sodelova-la pri pripravi"ixu pnega
stali5ta regulatorjev. Regulatorji smo ugotovili, da nadrt v dolodenih iodian nl v cetoti
skladen z zahtevami uredbe. Glavne ugotovljene neskladnosti so na naslednjih podrodjih:
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poglavje o strukturi upravljanja,
dasovni okvir za izvajanje posameznih funkcij OST,
ocena vplivov,
dostop do podatkov.
ureditve v zvezi z vei kot enim IOTEE na enem trgovalnem obmodju,
obravnava stroikov, vkrjudno z. obravnavo zgodovinskih stroikov, razderjevanjem
prihodkov in zaaetnim dnevom kategorizacije stroikov,
osnutki sporazumov med IOTEE in tretjimi osebami,
opis obstojedih projektov,
definicije.

Na podlagi ugotovljenih pomanjkljivostijjlo se regulativni organi EU v okviru pristojne
delovne skupine odlodiri, da od vseh IorEE zahtevlmo spremLmbo nairta. V
ta namen
smo pripravili zahtevek za spremembe. V skladu z internimi pravili delovanla evropsrin
regulatorjev je o predrogu tega zahtevka odroiar Forum evropskih reguratoijev (Energy
Regulators' Forum - ERF), ki je organ, v okviru katerega se ugota-vlla soilasie
vseh
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regulativnih organov

o

predlogih pogojev ali metodologij,

ki jih morajo v skladu

z

evropskimi uredbami odobriti vsi regulativni organi EU. ERF sprejema pravno nezavezujoce
odloditve, ki jih mora za uveljavitev v svoji drZavi s sklepom ali drugim ukrepom v skladu
z nacionalnim pravom potrditi vsak nacionalni regulativni organ.
Vsi regulativni organi smo na glasovanju v okviru ERF 26. septembra 2016 soglasno potrdili
predlagani zahtevek za spremembo nairta izvajanja funkcij OST. Na podlagi te odloditve
je agencija 14. oktobra 2016 druibi BSP Regionalna Energetska Borza d.o.o. poslala
zahtevek za spremembo nadrta izvajanja funkcij OST. V tem zahtevku je prejemnika
pozvala, da skupaj z drugimi IOTEE pripravi dopolnitev nairta v roku dveh mesecev od
prejetja zahtevka, to je do 14. decembra 2016. Dopolnjeni nadrt je agencija po elektronski
posti prejela 14. decembra 2016.

prejemu dopolnjenega predloga nadrta smo se regulatorji v okviru delovnih skupin ACER
lotili njegovega pregleda. Pri tem smo ugotovili, da pri pripravi dopolnjene verzije nadrta
IOTEE niso upoStevali vseh zahtev regulatorjev iz prvega zahtevka za dopolnltev. Tako
tudi dopolnjena verzija nairta na naslednjih podrodjih ni skladna s prvotnim zahtevkom za
dooolnitev:
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nadrt izvajanja funkcij OST ne sme re5evati vpraianj, povezanih s stroiki. Zato je
treba iz njega izloditi vsa dolodila v zvezi s stroiki;
doloiila, ki omejujejo odgovornost IOTEE na izvajanje funkcij OST, ne sodijo v nadrt
in morajo biti iz njega v celoti izlodena;
nairt izvajanja funkcij OST mora preprediti kakrSno koli diskriminacijo med IOTEE.
To je 5e posebej pomembno v procesu odlodanja, v katerega so vkljudeni tako
IOTEE, ki so lastniki sredstev, kot IOTEE, ki niso lastniki sredstev za zagotavljanje
spajanja trgov. Vsako doloiilo, ki uvaja razlidno obravnavo teh dveh vrst IOTEE,
mora biti ustrezno utemeljeno glede na cilje, ki jih doloda 3. ilen uredbe.

Na podlagi navedenih dejstev vas v skladu z dvanajstim odstavkom 9' dlena uredbe
pozivamo, da v dveh mesecih, to je najkasneje do 14. aprila 2077, skupaj z ostalimi
IOTEE pripravite spremenjen nadrt izvajanja funkcij OST' Pri pripravi spremenjenega
nadrta upoitevajte zahteve regulativnih organov, ki so podrobneje podane v prilozenem
skupnem zahtevku vseh regulativnih organov. Agencija bo skupaj z drugimi regulativnimi
organi o spremenjenem nadrtu odloaila v dveh mesecih od prejema dokumenta, to Je
predvidoma do 14. junija 2017.
Lep pozdrav.
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