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NOTRANJI ENERGETSKI TRG

Za uskladitev in liberalizacijo notranjega energetskega trga Evropske unije se od
leta 1996 sprejemajo ukrepi, ki urejajo dostop do trga, njegovo preglednost in
regulacijo ter varstvo potrošnikov, podpirajo pa tudi medsebojno povezanost in
ustrezno raven oskrbe. Njihov namen je vzpostaviti bolj konkurenčen, na uporabnike
osredotočen, prožen in nediskriminatoren trg EU z električno energijo s tržnimi
dobavnimi cenami. S tem se krepijo in večajo pravice posameznih strank in
energetskih skupnosti, odpravlja se energijska revščina, pojasnjuje se vloga in
odgovornost udeležencev na trgu in regulatorjev, hkrati pa se obravnava zanesljiva
oskrba z energijo, plinom in nafto ter razvoj vseevropskih omrežij za transport
električne energije in plina. Struktura energetskega trga EU od ruske invazije na
Ukrajino in posledične energetske krize doživlja korenite strukturne spremembe.

PRAVNA PODLAGA

Člena 114 in 194 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

CILJI

V energetskem sektorju je treba za dokončno oblikovanje notranjega trga Evropske
unije odpraviti številne prepreke in trgovinske ovire, poskrbeti za približevanje
cenovnih in davčnih politik in ukrepov glede norm ter uvesti okoljske in varnostne
predpise. Namen je torej omogočiti delujoč trg s pravičnim dostopom in visoko ravnjo
varstva potrošnikov, pa tudi primerno raven medsebojne povezanosti in proizvodnih
zmogljivosti.

DOSEŽKI

A. Liberalizacija trga s plinom in električno energijo
V 90. letih prejšnjega stoletja je bila večina nacionalnih trgov električne energije in
zemeljskega plina še vedno monopolizirana, Evropska unija in države članice pa so se
jih odločile postopno odpreti za konkurenco. Prvi direktivi (prvi energetski sveženj) sta
bili sprejeti leta 1996 (električna energija) in 1998 (plin), v pravne sisteme držav članic
pa naj bi ju prenesli do leta 1998 (električna energija) in 2000 (plin).
Drugi energetski sveženj je bil sprejet leta 2003, direktivi iz svežnja sta bili v nacionalno
zakonodajo držav članic preneseni do leta 2004, nekatere določbe pa so začele
veljati šele leta 2007. Industrijski odjemalci in gospodinjstva lahko zdaj prosto izbirajo
dobavitelja plina in električne energije.
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Aprila 2009 je bil za nadaljnjo liberalizacijo notranjega trga s plinom in električno
energijo sprejet tretji zakonodajni sveženj, ki spreminja drugi sveženj in je osnova za
izvajanje notranjega energetskega trga.
Junija 2019 je bil sprejet četrti energetski sveženj, ki je sestavljen iz direktive (direktiva
o električni energiji (2019/944/EU) ter treh uredb (uredbe o električni energiji (2019/943/
EU), uredbe o pripravljenosti na tveganja (2019/941/EU) in uredbe o Agenciji za
sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (2019/942/EU). Četrti sveženj je uvedel
nova pravila za trg z električno energijo glede obnovljivih virov energije ter privabljanje
naložb. V njem so predvidene pobude za odjemalce, uvedene pa so bile tudi nove
omejitve glede tega, katere elektrarne so upravičene do prejemanja subvencij kot
mehanizmov zmogljivosti. S svežnjem je bila uvedena še zahteva, da morajo države
članice pripraviti načrte izrednih ukrepov za morebitne krize pri oskrbi z električno
energijo, povečale pa so se tudi pristojnosti Agencije Evropske unije za sodelovanje
energetskih regulatorjev pri čezmejnem regulativnem sodelovanju, kadar obstaja
tveganje za nacionalne in regionalne drobitve.
Peti energetski sveženj „Pripravljeni na 55“ je bil objavljen 14. julija 2021. Njegov
namen je uskladiti energetske cilje EU z novimi evropskimi podnebnimi ambicijami za
leti 2030 in 2050. Razprava o energetskih vidikih svežnja še poteka. Po ruski invaziji na
Ukrajino februarja 2022 ter po popolni prekinitvi oskrbe Evrope s plinom in posledični
energetski krizi se je EU odločila, da bo hitro postopno opustila uvoz vseh ruskih
fosilnih goriv, uvedla ukrepe za varčevanje z energijo, diverzificirala svoj uvoz energije,
sprejela strukturne ukrepe na trgih z električno energijo in plinom ter pospešila uvajanje
obnovljivih virov energije.
B. Nadaljnji ukrepi
Kot je bilo napovedano v strategiji za energetsko unijo (COM(2015)0080), je
Komisija, da bi potrošnikom zagotovila varno, trajnostno in cenovno dostopno
energijo, 30. novembra 2016 predstavila sveženj o čisti energiji za vse Evropejce
(COM(2016)0860). S četrtim svežnjem se uresničuje energetska unija, zajema pa
energijsko učinkovitost, energijo iz obnovljivih virov, zasnovo trga z električno energijo,
zanesljivost oskrbe z električno energijo in pravila o upravljanju energetske unije.
Za dopolnitev notranjega energijskega trga je Komisija sprejela ukrepe v direktivi
o električni energiji, uredbi o pripravljenosti na tveganja in uredbi o Agenciji za
sodelovanje energetskih regulatorjev.
Z uredbo o notranjem trgu električne energije (Uredba (EU) 2019/943) so posodobljena
pravila in načela notranjega trga električne energije, da bi zagotovili njegovo ustrezno
delovanje in konkurenčnost. Podpira razogljičenje energetskega sektorja EU, odpravlja
ovire za čezmejno trgovanje z električno energijo in omogoča, da bo EU prešla na
čisto energijo ob upoštevanju zavez iz Pariškega sporazuma. Uredba določa niz tržnih
načel za delovanje trgov z električno energijo. Cene se oblikujejo na podlagi ponudbe in
povpraševanja, odjemalci uživajo prednosti pravil trga in so dejavni udeleženci na njem,
pobude za razogljičeno proizvajanje električne energije so tržne, ovire za čezmejne
pretoke električne energije se postopoma odpravijo, proizvajalci so neposredno ali
posredno odgovorni za svojo prodajo električne energije ter določijo se novi pogoji, pod
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katerimi lahko države članice vzpostavijo mehanizme zmogljivosti in načela za njihovo
oblikovanje.
Direktiva o skupnih pravilih notranjega trga električne energije (Direktiva (EU)
2019/944) se osredotoča na države članice in potrošnike ter opredeljuje sklop različnih
določb, ki potrošnika postavljajo v središče prehoda na čisto energijo. Dobavitelji prosto
določajo ceno, po kateri odjemalcem dobavljajo električno energijo, države članice
zagotavljajo konkurenco na podlagi tržnih cen med dobavitelji, zagotavlja se zaščita
energijsko revnih ali ranljivih gospodinjskih odjemalcev, končni odjemalci pa imajo
pravico do dobave električne energije na osnovi sporazuma z dobaviteljem ne glede
na to, v kateri državi članici je dobavitelj, ki izpolnjuje zahteve EU, registriran, odjemalci
lahko zahtevajo namestitev pametnih števcev električne energije brez dodatnih
stroškov, gospodinjski odjemalci in mikropodjetja imajo brezplačen dostop do najmanj
enega orodja za primerjavo ponudb dobaviteljev, vključno s pogodbami z dinamičnimi
cenami, dobavitelja lahko brezplačno zamenjajo v največ treh tednih, udeležijo pa
se lahko tudi sistemov kolektivne zamenjave, končni odjemalci s pametnimi števci
lahko zahtevajo pogodbe z dinamičnimi cenami električne energije pri vsaj enem
velikem ponudniku, pravico imajo delovati kot dejavni odjemalci, na primer tako, da
prodajajo električno energijo, ki jo proizvedejo, pri tem pa jim ni treba izpolnjevati
nesorazmernih ali diskriminatornih tehničnih zahtev, pravico pa imajo tudi do jasnega
povzetka pogodbenih pogojev.
Uredba o pripravljenosti na tveganja (Uredba (EU) 2019/941) izboljšuje pripravljenost
na tveganja s spodbujanjem sodelovanja med operaterji prenosnega sistema v EU in
sosednjih državah in Agencijo Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev.
S predlogom naj bi tudi olajšali čezmejno upravljanje omrežij električne energije
v primeru krize v oskrbi z električno energijo, in sicer z novimi regionalnimi operativnimi
centri, ki so bili ustanovljeni s povezano uredbo o notranjem trgu električne energije
(Uredba (EU) 2019/943). Evropska mreža operaterjev prenosnih sistemov za električno
energijo (ENTSO-E) bo v sodelovanju z Agencijo Evropske unije za sodelovanje
energetskih regulatorjev in koordinacijsko skupino za električno energijo razvila in
predlagala skupno metodologijo za opredelitev tveganj, ki jo bo nato potrdila agencija.
Predlagani so bili štirje sklopi ukrepov:
1. skupna pravila o tem, kako preprečiti krize v oskrbi z električno energijo in se nanje
pripraviti, da bi zagotovili boljše čezmejno sodelovanje;
2. skupna pravila za krizno upravljanje;
3. skupne metode za oceno tveganj, povezanih z zanesljivo oskrbo z energijo;
4. skupen okvir za boljše ocenjevanje in spremljanje zanesljive oskrbe z električno
energijo.
Razprava o energetskih vidikih petega energetskega svežnja je sprva potekala v okviru
visokih cen energije zaradi okrevanja po pandemiji. Komisija je julija 2021 objavila
prvi del svežnja „Pripravljeni na 55“. Njegov namen je zmanjšanje emisij toplogrednih
plinov za vsaj 55 %, Evropa pa naj bi do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna
celina. Petemu energetskemu svežnju je decembra 2021 sledila objava svežnja o trgu
vodika in razogljičenega plina. Razprava o petem energetskem svežnju se je korenito
spremenila po ruski invaziji na Ukrajino in posledični energetski krizi, zaradi katere je
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Rusija enostransko prekinila dobavo plina iz Rusije v države članice EU ter cene plina
in električne energije v Evropi pa so postale izjemno visoke.
V odziv na naraščajočo svetovno energetsko krizo je EU predstavila več predlogov za
korenite strukturne spremembe svojih energetskih trgov. Marca 2022 je bila v sporočilu
REPowerEU (COM(2022)0108) takoj izražena namera EU, da postopno odpravi svojo
odvisnost od ruskih fosilnih goriv. Sporočilu je maja 2022 sledil načrt REPowerEU
(COM(2022)0230), v katerem so bili predlagani dodatni ukrepi za varčevanje z energijo,
diverzifikacijo oskrbe, povečanje zanesljivosti oskrbe z energijo in nadomestitev fosilnih
goriv s pospeševanjem uvajanja energije iz obnovljivih virov. Komisija je julija 2022
predlagala nova pravila o usklajenih ukrepih za zmanjšanje povpraševanja po plinu
in objavila sporočilo „Varčujmo s plinom za varno zimo“ (COM(2022)0360). Nova
uredba Sveta (EU) 2022/1369 o usklajenih ukrepih za zmanjšanje povpraševanja po
plinu je začela veljati 9. avgusta. Komisija je 14. septembra 2022 predlagala novo
uredbo o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (COM(2022)0473),
in znižanje računov za energijo za evropske državljane in podjetja. Predlog uvaja
ukrepe za zmanjšanje povpraševanja po električni energiji, začasno omejitev prihodkov
za proizvajalce električne energije, ki uporabljajo tehnologije z nižjimi stroški, kot so
obnovljivi viri energije, jedrska energija in lignit, ter začasni solidarnostni prispevek za
presežne dobičke v sektorjih nafte, plina, premoga in rafinerij, ki se bo prenesel na
odjemalce energije.
C. Ureditev trga z energijo: Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih
regulatorjev
Od leta 2011 deluje Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev
(ACER) (Uredba (ES) št. 713/2009). Njena naloga je zlasti spodbujanje sodelovanja
med nacionalnimi regulativnimi organi na regionalni in evropski ravni ter spremljanje
razvoja omrežja in notranjega trga z električno energijo in zemeljskim plinom. Ima
pooblastila, da preiskuje primere zlorabe trga ter da z državami članicami usklajuje
uporabo ustreznih kazni.
Komisija je junija 2019 sprejela Uredbo 2019/942/EU ACER o preoblikovanju agencije
za prenovitev pravnih aktov in povečanje njene glavne vloge kot koordinatorice
ukrepov nacionalnih regulatorjev, zlasti na področjih, kjer bi razdrobljeno odločanje
na ravni držav o vprašanjih čezmejnega pomena povzročilo težave ali nedoslednosti
na notranjem trgu. Agencija ima več dolžnosti na področju nadzora veleprodajnega
trga in čezmejne infrastrukture, da bi imela več odgovornosti pri pripravi in predložitvi
končnega predloga za omrežni kodeks za Komisijo in pri vplivu na postopek pregleda
regionalnega trga z električno energijo (trgovalno območje) (določeno v prenovi uredbe
o električni energiji (Uredba (EU) 2019/943). Uredba ACER uvaja pristojbine kot
dodaten vir financiranja za kritje stroškov dejavnosti, povezanih z REMIT (pristojbine
REMIT), ki jih izvaja ACER. Generalni direktorat za energijo in ACER sta 15. julija 2020
predstavila predlog za strukturo pristojbin. Komisija je 17. decembra 2020 sprejela
Sklep (EU) 2020/2152 o pristojbinah, katerega namen je kritje stroškov za operacije,
kot so zbiranje, obdelava in analiza informacij, ki jih izvaja ACER.
Kot naslednji korak sta bili sprejeti uredbi, ki vzpostavljata strukture za sodelovanje
obeh evropskih mrež operaterjev prenosnih sistemov (ENTSO), in sicer o električni
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energiji (Uredba (ES) št. 714/2009) in o plinu (Uredba (ES) št. 715/2009/ES),
spremenjena s Sklepom Komisije 2010/685/EU. Evropski mreži operaterjev prenosnih
sistemov za električno energijo in plin v sodelovanju z ACER oblikujeta podrobna
pravila in tehnične kodekse za dostop do omrežja ter skrbita za usklajevanje delovanja
omrežja z izmenjavo podatkov o obratovanju in z razvijanjem skupnih standardov
in postopkov za varnost in izredne razmere. Mreži operaterjev morata vsaki dve leti
pripraviti tudi osnutek 10--letnega naložbenega načrta, ki ga nato pregleda ACER.
Z Uredbo (EU) 2016/1952 se povečuje preglednost cen plina in električne energije,
ki se zaračunavajo industrijskim končnim odjemalcem, zato morajo države članice te
cene in tarifne sisteme, ki jih uporabljajo, enkrat ali dvakrat letno sporočiti Eurostatu.
Oktobra 2011 je EU sprejela Uredbo (EU) št. 1227/2011 o celovitosti in preglednosti
veleprodajnega energetskega trga (REMIT), ki je namenjena zagotavljanju poštenih
praks trgovanja na evropskih energetskih trgih.
D. Zanesljivost oskrbe z električno energijo, zemeljskim plinom in nafto
Uredba (EU) 2019/941 določa ukrepe za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno
energijo, da se zagotovi pravilno delovanje notranjega trga z električno energijo,
ustrezna medsebojna povezanost med državami članicami, ustrezna raven proizvodnih
zmogljivosti ter ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem. Glede na ključni pomen
plina za oskrbo Evropske unije z energijo in v odgovor na rusko-ukrajinski spor glede
plina pozimi leta 2008–2009 je bila leta 2010 sprejeta Uredba (EU) 2017/1938 o ukrepih
za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom. Posodobljena je bila leta 2017. Z njo naj
bi okrepili preprečevalne mehanizme in mehanizme za odzivanje v kriznih razmerah.
Za zanesljivo oskrbo z nafto morajo države članice v skladu z Direktivo Sveta 2009/119/
ES vzdrževati minimalne zaloge nafte, ki ustrezajo ali 90 dnem povprečnega dnevnega
neto uvoza ali 61 dnem povprečne dnevne domače porabe. Upošteva se vrednost,
ki je višja. Komisija je maja 2014 v odziv na pomisleke glede dobave ruskega
plina prek Ukrajine objavila sporočilo o evropski strategiji za energetsko varnost
(COM(2014)0330). Z njo naj bi evropskim državljanom in gospodarstvu zagotovili
stabilno in izdatno oskrbo z energijo. Vključuje ukrepe, kot so povečanje energijske
učinkovitosti, spodbujanje proizvodnje energije v EU in dokončanje manjkajočih
infrastrukturnih povezav, da bi se lahko energija v kriznih razmerah preusmerila tja,
kjer je potrebna.
Komisija je maja 2019 sprejela ciljno usmerjeno revizijo direktive o zemeljskem plinu
iz leta 2009 (Direktiva (EU) 2019/692). S tem bi se ključne določbe direktive o plinu
nemudoma začele uporabljati za čezmejne plinovode s tretjimi državami oziroma
za tiste dele plinovodov, ki se nahajajo na ozemlju EU. To bi pomagalo zagotoviti,
da projekti sedanje, načrtovane ali prihodnje infrastrukture med državo članico in
tretjo državo ne bodo izkrivljali notranjega trga z energijo ali slabili zanesljive oskrbe
z energijo v EU.
Komisija je decembra 2021 predlagala pregled (COM(2021)0803, COM(2021)0804
in COM(2021)0805) iz Direktive 2009/73/EC o zemeljskem plinu in Uredbe (ES)
št. 715/2009 o zemeljskem plinu, ki vzpostavlja regulativni okvir za konkurenčne trge
razogljičenega plina. Predlogi vključujejo zasnovo in razvoj novega trga vodika v EU
ter novo uredbo o zmanjšanju emisij metana v energetskem sektorju.
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Komisija je 23. marca 2022 po ruski invaziji na Ukrajino in njeni uporabi kot orožja za
oskrbo s plinom predlagala novo uredbo o skladiščenju plina (Uredba (EU) 2022/1032),
ki od držav EU zahteva, da do 1. novembra 2022 zapolnijo svoja skladišča plina na
80 % zmogljivosti, v naslednjih letih pa 90 %. Objavila je tudi sporočilo z naslovom
„Zanesljivost oskrbe z energijo in dostopne cene energije: možnosti za nujne ukrepe in
priprava na prihodnjo zimo (COM(2022)0138). Sozakonodajalca sta se 27. junija 2022
dogovorila o uredbi o skladiščenju plina.
E. Vseevropsko energetsko omrežje (TEN-E)
TEN-E je politika, namenjena povezovanju energetske infrastrukture držav članic.
V njenem okviru je bilo opredeljenih devet prednostnih koridorjev (štirje na področju
električne energije, štirje na področju plina in eden na področju nafte) in tri
prednostna tematska področja (uvedba pametnih omrežij, elektroenergetske avtoceste
in čezmejno omrežje ogljikovega dioksida).
Uredba (EU) št. 347/2013 določa smernice za vseevropska energetska omrežja, ki
opredeljujejo projekte skupnega interesa (Projekti skupnega interesa) in prednostne
projekte v okviru vseevropskih omrežij za električno energijo in zemeljski plin. Projekti
skupnega interesa za energijo in čezmejni projekti energije iz obnovljivih virov se
financirajo iz instrumenta za povezovanje Evrope za energijo (CEF-E). Gre za
instrument financiranja s skupnim proračunom 5,84 milijarde evrov za obdobje 2021–
2027, ki jih v obliki nepovratnih sredstev dodeli Evropska izvajalska agencija za
podnebje, infrastrukturo in okolje. Med letoma 2014 in 2020 je bilo iz skupnega
proračuna CEF-E v višini 4,8 milijarde EUR financiranih 149 ukrepov čezmejne
energetske infrastrukture v 107 projektih skupnega interesa v osmih prednostnih
koridorjih (štirje v sektorju električne energije in štirje v plinskem sektorju). Komisija
seznam projektov skupnega interesa določi z delegiranim aktom, ki začne veljati samo,
če mu Parlament ali Svet ne ugovarjata v roku dveh mesecev od njegove objave.
Pregledana uredba TEN-E je bila sprejeta 5. aprila 2022, da bi tako bolje podprli
posodobitev evropske čezmejne energetske infrastrukture in dosegli cilje evropskega
zelenega dogovora.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament je pri sprejetju zakonodajnega svežnja o notranjih energetskih
trgih odločno podprl ločevanje lastništva prenosnih omrežij v sektorju električne
energije kot najučinkovitejše orodje, ki na nediskriminatoren način spodbuja naložbe
v infrastrukturo, pravičen dostop do omrežja za nove udeležence in preglednost na trgu.
Poudaril je tudi pomen evropskega skupnega pogleda na srednjeročne naložbe (okvirni
evropski 10-letni načrt, ki se osredotoča na medsebojne povezave), okrepljenega
sodelovanja med regulativnimi organi, državami članicami in upravljavci prenosnega
omrežja ter odločen postopek harmonizacije pogojev za dostop do omrežja. Na
pobudo Evropskega parlamenta je bila posebna pozornost namenjena pravicam
uporabnikov, kar je bilo v skladu z dogovorom, doseženim s Svetom: Parlament je
v resolucijah vztrajno poudarjal pomen povečanja pravic uporabnikov (zamenjava
dobaviteljev, neposredne informacije prek pametnih števcev in učinkovita obravnava
pritožb, naslovljenih na varuha človekovih pravic na področju energije). Parlament je
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dosegel tudi priznanje koncepta energijske revščine. Odločno je podprl ustanovitev
Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev ter poudaril, da mora
dobiti potrebne pristojnosti za reševanje problemov, ki jih nacionalni regulatorji ne
morejo rešiti in ki zavirajo povezovanje ter pravilno delovanje notranjega trga. Od ruske
invazije na Ukrajino je sprejel več resolucij o postopnem opuščanju ruskih fosilnih goriv
in o sedanji energetski krizi.
Nedavne pomembnejše resolucije:
— 5. oktober 2022: Parlament je sprejel resolucijo o cenah energije in ponovno pozval

k takojšnjemu in popolnemu embargu na nafto, premog, jedrsko gorivo in plin iz
Rusije. Opozoril je države članice, da potrošniki v EU, ki si ne morejo privoščiti
računov za energijo, ne bi smeli biti odklopljeni, in poudaril, da je treba preprečiti
deložacije ranljivih ljudi, ki ne morejo plačati računov in najemnine. Pozval je tudi
k ustrezni cenovni kapici za uvoz plina iz plinovodov, novim ukrepom za boj proti
špekulacijam, omejitvi prihodkov od tako imenovanih podmejnih tehnologij, ki se
uporabljajo za proizvodnjo električne energije v korist potrošnikov in podjetij, ter
Komisijo zadolžil za analizo nevezanosti cen električne energije in plina.

— 19. maj 2022: Parlament je sprejel resolucijo o socialnih in gospodarskih
posledicah ruske vojne v Ukrajini za EU, v kateri je države članice pozval, naj takoj
sprejmejo šesti sveženj sankcij. Ponovno je pozval k takojšnjemu in popolnemu
embargu na uvoz ruske nafte, premoga, jedrskega goriva in plina ter k popolni
opustitvi plinovodov Severni tok 1 in 2.

— 7. april 2022: Parlament je sprejel resolucijo, v kateri je pozval k takojšnji uvedbi
popolnega embarga na uvoz ruske nafte, premoga, jedrskega goriva in plina,
k popolni opustitvi Severnega toka 1 in 2 ter k predstavitvi načrta za kratkoročno
zagotavljanje zanesljive oskrbe EU z energijo.

— 1. marec 2022: Parlament je obsodil nezakonito, neizzvano in neupravičeno
vojaško agresijo Rusije proti Ukrajini ter vpletenost Belorusije. Pozval je k razširitvi
področja uporabe sankcij in k njihovi strateški oslabitvi ruskega gospodarstva in
industrijske baze, zlasti vojaško-industrijskega kompleksa. Še posebej je pozval
k omejitvi uvoza ključnega ruskega izvoznega blaga, tudi nafte in plina.

Matteo Ciucci
09/2022
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