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UVOD 

1. Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (v nadaljnjem besedilu: 

Agencija ali ACER) s sedežem v Ljubljani je bila ustanovljena z Uredbo (ES) 

št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta1. Glavna naloga Agencije je 

pomagati nacionalnim regulativnim organom pri izvajanju regulativnih nalog, ki 

jih izvajajo v državah članicah, na ravni Unije in po potrebi usklajevati njihove 

dejavnosti. V skladu z uredbo REMIT2 so bile Agenciji in nacionalnim 

regulativnim organom dodeljene nove dodatne odgovornosti v zvezi s 

spremljanjem evropskega veleprodajnega energetskega trga.3

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI 

 

2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, 

neposredno preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in 

kontrolnih sistemov Agencije. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih 

revizorjev (kadar je smiselno) in analizo poslovodskih predstavitev.  

IZJAVA O ZANESLJIVOSTI 

3. Sodišče je v skladu z določbami člena 287 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije (PDEU) revidiralo: 

                                            

1 UL L 211, 14.8.2009, str. 1. 

2 Uredba št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011, 
UL L 326, 8.12.2011, str. 1, ki daje Agenciji pomembno vlogo pri nadzoru 
trgovanja na veleprodajnih energetskih trgih po Evropi. 

3 V Prilogi II, ki je predstavljena v informativne namene, so povzete pristojnosti in 
dejavnosti Agencije. 
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(a) zaključni račun Agencije, ki ga sestavljajo računovodski izkazi4 in poročila o 

izvrševanju proračuna5

(b) zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s temi izkazi. 

 za proračunsko leto, ki se je končalo 

31. decembra 2013, ter 

Odgovornost poslovodstva 

4. Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega 

računa Agencije ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij:6

(a) naloge poslovodstva v zvezi z zaključnim računom Agencije vključujejo 

zasnovo, izvajanje in vzdrževanje sistema notranje kontrole, ki se uporablja 

za pripravo in pošteno predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno 

napačne navedbe zaradi goljufije ali napake, izbiro in uporabo ustreznih 

računovodskih usmeritev na podlagi računovodskih pravil, ki jih je sprejel 

računovodja Komisije

 

7

                                            

4 Ti zajemajo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz 
sprememb čistih sredstev ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in 
druga pojasnila. 

, in pripravo okoliščinam primernih računovodskih 

ocen. Direktor odobri zaključni račun Agencije, potem ko ga računovodja 

Agencije pripravi na podlagi vseh razpoložljivih informacij in napiše 

pojasnilo, priloženo računovodskim izkazom, v katerem med drugim 

izjavlja, da je pridobil razumno zagotovilo, da so informacije v vseh 

5 Ta vsebujejo izkaz realizacije proračuna in njegovo prilogo. 

6  Člena 39 in 50 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 (UL L 328, 
7.12.2013, str. 42). 

7 Računovodska pravila, ki jih je sprejel računovodja Komisije, so izpeljana iz 
mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor (MRSJS), ki jih je izdala 
Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov, ali, kadar je smiselno, iz 
mednarodnih računovodskih standardov (MRS) / mednarodnih standardov 
računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je izdal Odbor za mednarodne 
računovodske standarde. 
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pomembnih pogledih resničen in pošten prikaz finančnega položaja 

Agencije; 

(b) naloge poslovodstva v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo transakcij, 

povezanih z računovodskimi izkazi, in skladnostjo z načelom dobrega 

finančnega poslovodenja vključujejo zasnovo, izvajanje in vzdrževanje 

uspešnega in učinkovitega sistema notranje kontrole, ki zajema ustrezen 

nadzor in primerne ukrepe za preprečevanje nepravilnosti in goljufij ter po 

potrebi sodne postopke za izterjavo nepravilno plačanih ali porabljenih 

sredstev.  

Revizorjeva odgovornost 

5. Sodišče je odgovorno, da na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu 

in Svetu predloži izjavo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov ter o 

zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij.8

6. Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o 

zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih ter o zakonitosti in pravilnosti z 

njimi povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, ki temelji 

na oceni tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih in 

pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z izkazi, ter zahtevami 

pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. 

Pri oceni tega tveganja revizor upošteva vse notranje kontrole, ki se izvajajo za 

pripravo in pošteno predstavitev računovodskih izkazov, ter nadzorne in 

kontrolne sisteme, s katerimi se zagotavljata zakonitost in pravilnost z njimi 

 Sodišče izvede revizijo v 

skladu z mednarodnimi standardi revidiranja in etičnim kodeksom MZRS ter 

mednarodnimi standardi za vrhovne revizijske institucije INTOSAI. Ti standardi 

določajo, da mora Sodišče revizijo načrtovati in opraviti tako, da pridobi 

razumno zagotovilo, da je zaključni račun Agencije brez pomembno napačnih 

navedb in da so z njim povezane transakcije zakonite in pravilne. 

                                            

8 Člen 107 Uredbe (EU) št. 1271/2013. 
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povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki. 

Med revizijo se tudi ovrednotijo primernost računovodskih usmeritev, 

sprejemljivost računovodskih ocen in celotna predstavitev računovodskih 

izkazov. 

7. Sodišče meni, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna 

osnova za njegovo izjavo o zanesljivosti.  

Mnenje o zanesljivosti računovodskih izkazov 

8. Po mnenju Sodišča letni računovodski izkazi Agencije v vseh pomembnih 

pogledih pošteno predstavljajo njen finančni položaj na dan 31. decembra 2013 

ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z 

določbami njene finančne uredbe in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel 

računovodja Komisije. 

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij 

9. Po mnenju Sodišča so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi 

izkazi za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2013, v vseh 

pomembnih pogledih zakonite in pravilne. 

10. Zaradi naslednjih pripomb mnenji Sodišča nista vprašljivi. 

11. Agencija je prenesla 1,9 milijona EUR ali 56 % odobrenih proračunskih 

sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v naslovu II (stavbe Agencije in 

z njimi povezani stroški), ki so se nanašala zlasti na izvajanje uredbe REMIT. 

Vendar pa je to operativna, večletna dejavnost, zato bi bilo treba proračun 

zanjo vnesti v naslov III. Ta pomanjkljivost je bila odpravljena v poznejših 

odobritvah za prevzem obveznosti.  

PRIPOMBI O UPRAVLJANJU PRORAČUNA 

12. Poleg tega je Agencija prenesla več kot 3,1 milijona EUR ali 91 % 

odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v 
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naslovu III, ki so se prav tako nanašala na izvajanje uredbe REMIT. Izredno 

visoka stopnja prenosa v naslovu III je bila zlasti posledica dodatnega 

financiranja v višini približno 3 milijonov EUR, prejetega v okviru spremembe 

proračuna, odobrenega 31. oktobra 2013. 

DRUGE PRIPOMBE 

13. Agencija je imela ob koncu leta 5,5 milijona EUR gotovine, vključno s 

približno 3 milijoni EUR, ki se nanašajo na spremembo proračuna (glej 

odstavek 12). Kljub temu pa je bilo povprečno stanje gotovine med letom 

bistveno višje, kot bi lahko bilo upravičeno z operativnimi zahtevami. 

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET 

14. Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz 

prejšnjih let, je v Prilogi I

 

.  

 

 

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi g. Milan Martin CVIKL, član 

Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 8. julija 2014. 

   Za Računsko sodišče 

 

   Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

   Predsednik 
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Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let  

PRILOGA I 

Leto Pripomba Sodišča Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni relevantno) 

2011 
Visoka stopnja neporabljenih odobrenih proračunskih sredstev in 
prenosa ter nizka stopnja plačil kažeta na pomanjkljivosti v 
načrtovanju in izvrševanju proračuna in sta v nasprotju s 
proračunskim načelom enoletnosti. 

zaključen 

2011 

Agencija bi lahko povečala preglednost postopkov zaposlovanja. 
V razpisih prostih delovnih mest na primer nista bila navedena 
največje možno število kandidatov, ki bodo uvrščeni na rezervni 
seznam, in možnost pritožbe. Poleg tega vprašanja za pisne in 
ustne preizkuse ter njihovi ponderji niso bili pripravljeni pred 
pregledom prijav. 

zaključen 

2012 

Zaradi višjih stroškov šolnin Agencija uslužbencem z otroki, ki 
obiskujejo osnovno ali srednjo šolo, poleg dodatka za šolanje iz 
kadrovskih predpisov dodeli še poseben dodatek 1. Posebni 
dodatki so leta 2012 skupaj znašali približno 23 000 EUR. Ker 
niso predvideni v kadrovskih predpisih, so nepravilni. 

zaključen 

2012 

Agencija je v naslovu II (stavbe in z njimi povezani stroški) 
svojega proračuna prenesla odobrena proračunska sredstva v 
višini 1,7 milijona EUR, kar predstavlja 81 % skupnih odobrenih 
proračunskih sredstev iz naslova II. Ti prenosi se večinoma 
nanašajo na tekoče izvajanje uredbe REMIT. Izvajanje je 
povezano z operativnimi dejavnostmi Agencije, zato je treba 
proračun zanj običajno vnesti v naslov III. 

zaključen 
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Leto Pripomba Sodišča Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni relevantno) 

2012 
Agencija je leta 2012 izvedla 20 proračunskih prerazporeditev, ki 
so znašale približno 1 milijon EUR in se nanašale na 43 
proračunskih vrstic. To kaže na slabosti pri načrtovanju 
proračuna. 

zaključen 

2012 

Agencija je imela na koncu leta 4,2 milijona EUR denarnih 
sredstev, ki so vključevala proračunski presežek iz leta 2011 v 
višini 1,6 milijona EUR. Ta je bil posledica previsokega vpoklica 
sredstev v letu 2011 in Komisija ga je januarja 2013 izterjala. To 
ni skladno s strogim finančnim poslovanjem. 

se izvaja 

2012 

Pri revidiranih postopkih za zaposlovanje so se pokazale 
pomanjkljivosti, ki so vplivale na preglednost in na enakopravno 
obravnavo kandidatov: vprašanja za razgovore in preizkuse niso 
bila pripravljena pred pregledom prijav. Pogoji, ki bi jih morali 
kandidati izpolnjevati, da bi bili povabljeni na pisne preizkuse in 
razgovore, ter za uvrstitev na seznam ustreznih kandidatov, niso 
bili dovolj podrobno določeni, ukrepi za zagotavljanje 
anonimnosti kandidatov, ki so opravljali pisne preizkuse, pa niso 
bili ustrezni. 

se izvaja 

 

1 Člen 3 Priloge VII določa, da se osnovni dodatek v višini 252,81 EUR lahko podvoji na 505,62 EUR.
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Evropska agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (Ljubljana) 

PRILOGA II 

Pristojnosti in dejavnosti 

Področja pristojnosti 
Unije, ki izhajajo iz 
Pogodbe  

(člen 114 (prej 
člen 95 PES) in člen 194 
Pogodbe o delovanju 
Evropske unije) 

Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-
socialnim odborom sprejmeta ukrepe za približevanje določb zakonov in drugih predpisov v državah 
članicah, katerih predmet je vzpostavitev in delovanje notranjega trga. 

Pri vzpostavitvi in delovanju notranjega trga in ob upoštevanju potrebe po ohranitvi in izboljšanju 
okolja so cilji energetske politike Unije v duhu solidarnosti med državami članicami: 

(a) zagotoviti delovanje energetskega trga; 

(b) zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo v Uniji; 

(c) spodbujati energetsko učinkovitost in varčevanje z energijo ter razvijanje novih in obnovljivih 
virov energije ter 

(d) spodbujati medsebojno povezovanje energetskih omrežij. 

Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku določita ukrepe, potrebne za 
doseganje teh ciljev. Takšni ukrepi se sprejmejo po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom 
in z Odborom regij. 

Pristojnosti Agencije  

(kakor so navedene v 
Uredbi (ES) št. 713/2009 
Evropskega parlamenta in 
Sveta; Uredbi Komisije 
(EU) št. 838/2010; Uredbi 
(EU) št. 1227/2011 
Evropskega parlamenta in 
Sveta) 

 

Cilji 

Vloga Agencije je na ravni Unije pomagati nacionalnim regulativnim organom pri opravljanju 
regulativnih nalog, ki jih le-ti izvajajo v državah članicah, ter po potrebi usklajevati njihovo 
ukrepanje. 

Naloge 

− Dopolnjevanje in usklajevanje dela nacionalnih regulativnih organov; 

− sodelovanje pri oblikovanju pravil Evropskih mrež; 

− pod določenimi pogoji sprejemanje zavezujočih posamičnih odločitev o pogojih dostopa do 
čezmejne infrastrukture in njeni obratovalni zanesljivosti; 

− svetovanje evropskim institucijam glede različnih vprašanj, povezanih z energijo; 

− spremljanje in poročanje o dogodkih na energetskih trgih; 

− priprava predloga Komisiji o letnem znesku nadomestila za čezmejno infrastrukturo za 
mehanizem ITC; 

− sodelovanje z nacionalnimi regulativnimi organi, Evropskim organom za vrednostne papirje in 
trge (ESMA), pristojnimi finančnimi organi držav članic in po potrebi z nacionalnimi organi za 
konkurenco zaradi spremljanja veleprodajnih energetskih trgov; 

− ocenjevanje delovanja in preglednosti različnih kategorij mest trgovanja in načinov trgovanja; 

− dajanje priporočil Komisiji glede tržnih pravil, evidenc o transakcijah, nalogov za trgovanje, 
standardov in postopkov, ki bi lahko izboljšali celovitost trga ter delovanje notranjega trga;  

− pomoč nacionalnim regulativnim organom pri ocenjevanju dosledne uporabe identifikacijskih 
meril projektov skupnega interesa / metodologije za analizo stroškov in koristi, pri vrednotenju 
njihovega čezmejnega pomena v regiji ter pri predstavljanju teh ocen regionalnim skupinam; 

− zagotavljanje mnenj o osnutkih regionalnih seznamov projektov skupnega interesa na 
področju električne energije in plina ter o dosledni uporabi meril in analize stroškov in koristi po 
regijah; 

− zagotavljanje mnenj Komisiji in državam članicam o metodologijah za usklajeno analizo 
stroškov in koristi celotnega energetskega sistema na ravni Unije, ki jih predlagajo evropska 
omrežja operaterjev prenosnega sistema za električno energijo; 

− spremljanje izvajanja projektov skupnega interesa; 

− olajševanje izmenjave dobrih praks in zagotavljanje priporočil o pobudah in skupni metodologiji 
za vrednotenje večjih tveganj naložb na področju prenosa električne energije in plina. 

Vodenje Upravni odbor 

Sestava 
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Dva člana imenuje Evropski parlament, dva Komisija in pet Svet. Vsak član ima namestnika. 

Naloge 

Upravni odbor sprejme letni program in proračun Agencije. Zagotavlja, da Agencija opravlja svoje 
poslanstvo in izvaja naloge, ki so ji dodeljene v skladu z uredbo o njeni ustanovitvi. 

Direktor 

Imenuje ga upravni odbor po pozitivnem mnenju odbora regulatorjev in na podlagi seznama 
kandidatov, ki ga predlaga Komisija. 

Odbor regulatorjev 

Sestava 

Visoki predstavnik regulativnih organov iz vsake države članice in predstavnik Komisije brez 
glasovalne pravice. Vsak član ima namestnika, ki ga imenujejo nacionalni regulativni organi iz 
vsake države članice. 

Naloge 

− Odbor direktorju predloži mnenja o mnenjih, priporočilih in odločitvah, katerih sprejetje se 
preučuje; 

− zagotovi napotke direktorju pri izvajanju njegovih nalog; 

− upravnemu odboru poda svoje mnenje o kandidatu za direktorja in 

− odobri delovni program Agencije. 

Zunanja revizija 

Evropsko računsko sodišče. 

Organ za razrešnico 

Evropski parlament na priporočilo Sveta. 

Viri, ki so bili Agenciji 
na voljo v letu 2013 
(2012) 

 

Proračun za leto 2013 (2012) 

11,9 milijona EUR (7,2 milijona EUR)  

Število zaposlenih 31. decembra 2013 (2012) 

Mesta v načrtu delovnih mest: 49 (43) 

Delovna mesta, zasedena 31. decembra: 49 (42) 

Drugi zaposleni: 20 (14) 

Skupno število zaposlenih: 69 (57), ti opravljajo: 

– operativne naloge: 41 (34) 
– upravne naloge: 28 (23) 

Proizvodi in storitve, 
zagotovljeni v letu 2013 

 

− Okvirna smernica (plin: okvirna smernica za pravila o usklajenih strukturah tarif prenosa). 
Javna posvetovanja, organizirana v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 713/2009, vključno z 
delavnico; 

− kodeksi omrežij: 

(a) sedem utemeljenih mnenj o kodeksih omrežij (električna energija: kodeks omrežja za 
dolgoročno dodeljevanje zmogljivosti, kodeks omrežja za sistemske operacije, kodeks 
omrežja za operativno načrtovanje in določanje časovnega okvira, kodeks omrežja za 
nadzor frekvence obremenitve in rezerve, kodeks omrežja za povezovanje zahtev; plin: 
kodeks omrežja za izravnavo dobave in odjema ter kodeks omrežja za interoperabilnost in 
izmenjavo podatkov); 

(b) štiri priporočila s pridržki za kodekse omrežij (vsa za električno energijo: kodeks omrežja 
za zahteve za priključitev v omrežje za vse generatorje, kodeks omrežja za dodeljevanje 
zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti, kodeks omrežja za operativno varnost in 
kodeks omrežja za operativno načrtovanje in določanje časovnega okvira);  

(c) tri priporočila (električna energija: kodeks omrežja za povezovanje zahtev, kodeks 
omrežja za nadzor frekvence obremenitve in rezerve; plin: kodeks omrežja za izravnavo 
dobave in odjema plina v prenosnih omrežjih); 

− mnenje o delovnem programu ENTSO-E (Evropske mreže operaterjev prenosnih sistemov za 
električno energijo) za leto 2013;  

− mnenje o delovnem programu ENTSO-E za leto 2014; 

− mnenje o trgu zmogljivosti za odbor ITRE Evropskega parlamenta;  
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− mnenje o poročilu ENTSO-E o napovedi za zimo 2012/2013 in pregledu za poletje 2012; 

− mnenje o tem, ali so dolgoročni povprečni dodatni stroški primerni za oceno infrastrukturnih 
stroškov, ki naj se uporabljajo za mehanizem za medsebojna nadomestila operaterjev 
prenosnih sistemov; 

− mnenje o načrtu za raziskave in razvoj ENTSO-E za obdobje 2013–2022 ter o načrtu izvajanja 
za obdobje 2014–2016; 

− mnenje o letnem poročilu ENTSO-E za leto 2012;  

− mnenje o poročilu ENTSO-E o napovedi za poletje 2013 in pregledu za zimo 2012/2013; 

− mnenje o priročniku za postopke (platforma za preglednost) ENTSO-E; 

− mnenje o letnem poročilu (ENTSOG) za leto 2011; 

− mnenje o delovnem programu ENTSOG za leto 2013; 

− mnenje o napovedi ponudbe plina za zimo 2012/2013; 

− mnenje o regionalnih naložbenih načrtih za plin (GRIPS) za obdobje 2011(12)–2020(21); 

− mnenje o napovedi poletne ponudbe plina;  

− mnenje o letnem poročilu ENTSOG za leto 2012; 

− mnenje o desetletnem načrtu za razvoj omrežja plina za obdobje 2013–2022; 

− mnenje o formatu, ki ga določi ENTSOG in se lahko uporablja za prenos podatkov s platforme 
za preglednost (Uredba št. 715/2009, Priloga I, 3.1.1.(1) (e)); 

− mnenje o delovnem programu ENTSOG za leto 2014; 

− mnenje o dosledni uporabi meril in metodologije za analizo stroškov in koristi za predložene 
projekte po regijah ter ocena njihove evropske dodane vrednosti; 

− smernice za pripravo spremembe predloga kodeksa omrežja za dodatno in novo zmogljivost 
(plin); 

− posodobitev druge izdaje smernic o uporabi uredbe o celovitosti in preglednosti veleprodajnega 
energetskega trga, tretje izdaje smernic o uporabi opredelitev pojmov iz uredbe o celovitosti in 
preglednosti veleprodajnega energetskega trga ter posodobitev dokumenta z zbirko vprašanj in 
odgovorov; 

− priporočilo o novem regulativnem okviru za medsebojna nadomestila operaterjev prenosnih 
sistemov; 

− priporočilo Evropski komisiji o evidencah o transakcijah (pogodbe izravnalnih trgov in prevoza); 

− priporočilo o zahtevkih za čezmejno dodeljevanje stroškov, predloženih v okviru prvega 
seznama Unije o projektih skupnega interesa na področju električne energije in plina; 

− letno poročilo o dejavnostih iz uredbe o celovitosti in preglednosti veleprodajnega 
energetskega trga;  

− poročilo o spremljanju ITC za leto 2012; 

− poročilo o mehanizmih za nadomestila glede na zmogljivosti in notranjem trgu električne 
energije; 

− poročilo o izvajanju nalog iz člena 8(1), (2) in (3) Uredbe št. 714/2009 (ENTSO-E) oziroma 
člena 8(1), (2) in (3) Uredbe št. 715/2009 (ENTSOG); 

− sklepi na visoki ravni z notranje delavnice (z zadevnimi nacionalnimi regulativnimi organi) o 
tokovnih zankah;  

− 28. novembra je bilo objavljeno skupno poročilo ACER in Sveta evropskih energetskih 
regulatorjev (CEER) o spremljanju trgov (člen 11 Uredbe (ES) št. 713/2009), ki je bilo 
predstavljeno v Bruslju; 

− februarja je bil objavljen pregled stanja regionalnih pobud za leto 2012; 

− objavljena so bila štiri četrtletna poročila o spletnih regionalnih pobudah za plin in štiri o 
spletnih regionalnih pobudah za elektriko; 

− 17. maja je Agencija organizirala letno konferenco Energetski trgi: 2014 in naprej, ki je 
pritegnila 200 udeležencev. 

Vir: Priloga, ki jo je posredovala Agencija. 
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11. Kot je v svoji pripombi že omenilo Sodišče, je Agencija ugotovljene pomanjkljivosti že odpravila v 
poznejših odobritvah za prevzem obveznosti, povezanih z izvajanjem uredbe REMIT, in sicer tako, da 
jih je vnesla v proračunske postavke za operativne dejavnosti v naslovu III. 
 
12. Kot so že ugotovili revizorji, je visoka stopnja prenosov odraz zamude pri izvajanju uredbe 
REMIT. Zamuda je nastala zaradi tega, ker je bil prenos potrebnih dodatnih sredstev, zahtevanih od 
Generalnega direktorata za energetiko (GD ENER), odobren šele oktobra 2013, pri čemer jih je 
Agencija prejela šele v začetku novembra 2013. Kljub temu pa je Agencija do decembra 2013 
uspešno izvedla vse načrtovane postopke javnih naročil, ki se nanašajo na uredbo REMIT, pri čemer 
bodo s tem povezani odhodki nastali v letu 2014. 
 
13. Stanje na računu ob koncu leta je vključevalo 3 milijone EUR, prejete proti koncu leta zaradi 
prilagoditve proračuna, pri čemer je bila razlika zadržana za kritje vseh pravnih obveznosti, ki se 
večinoma nanašajo na izvajanje uredbe REMIT in za katere so bile odobritve za prevzem obveznosti 
vnesene proti koncu leta 2013. Orodje za napovedovanje stanja gotovine, ki je bilo uvedeno v 
letu 2014, bo omogočilo boljše upravljanje z gotovino v prihodnosti. 
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