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UVOD

Trga z zemeljskim plinom in elektriko sta življenjskega pomena za Evropsko unijo, ki je že 
večkrat izrazila namen, da vprašanje energije obravnava enotno.

Da bi Evropska unija uresničila cilj o notranjem trgu z energijo, mora ustvariti enake 
konkurenčne pogoje za vsa podjetja, ki delujejo v plinskem sektorju, da se lahko svobodno 
gibljejo na trgu ter da ima potrošnik lahko korist od nižjih cen.

Zato je Komisija oblikovala tretji paket ukrepov na energetskem področju, s pomočjo 
katerega bi moralo priti do liberalizacije trga, kar prejšnjim paketom ni uspelo1.

POSEBNOSTI PLINSKEGA SEKTORJA 

Predlog Evropske komisije predvideva enak pristop za oba sektorja, plinski in električni.

Predlog bo uspešen, če bo prispeval k oblikovanju simetričnega in skladnega energetskega 
trga, ki bo omogočil preseganje visoke koncentracije na trgu v nekaterih državah ter bo hkrati 
z ustvarjanjem konkurenčnih pogojev omogočil novim podjetjem vstop na trg, kar bo 
dolgoročno povzročilo padec cen v korist končnega potrošnika.

Poročevalec meni, da je treba ločiti med plinskim sektorjem in sektorjem z električno 
energijo. Treba je upoštevati različno strukturo obeh trgov, nezanemarljivo odvisnost v 
plinskem sektorju od tretjih držav izven Evropske unije in posebnosti obeh sektorjev ter zato 
morebiti nadaljevati s počasnejšim odpiranjem plinskega trga v primerjavi s trgom električne 
energije.

Prejšnji paketi ukrepov Evropske komisije so v fazi izvajanja dali različne rezultate: držav 
Unije, ki so ločile lastništvo na področju električne energije, je mnogo več od tistih, ki so 
enako postopale na področju zemeljskega plina.

LOČEVANJE LASTNIŠKIH DELEŽEV

Bistveni del ukrepov zadeva brez dvoma ločevanje lastniških deležev, ki glede na ponovno 
opredelitev člena 2 direktive 2003/55 prepoveduje vertikalno integriranim podjetjem, da 
imajo svoj delež pri obeh dejavnostih, dobavi in prenosu.

Sedanja zakonodaja predvideva dejansko in pravno ločevanje operaterjev glede na to, ali se 
njihova dejavnost odvija na področju prenosa ali oskrbe, vendar ni uspela rešiti problema 
navzkrižja interesov v vertikalno integriranih podjetjih, ki še naprej uporabljajo omrežje in 
lahko tako ohranijo svojo prevlado na trgu, saj nimajo nikakršne spodbude za vlaganje v nova 

                                               

1 Proces liberalizacije trga z zemeljskim plinom je začel leta 1999, čeprav pomeni pomemben korak pri 
oblikovanju evropskega energetskega trga uvedba direktive v juniju 2003.
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omrežja in omogočanje dostopa novim operaterjem. 

V zvezi s tem poročevalec meni, da je ločevanje lastniških deležev najboljši način za 
zagotavljanje popolne neodvisnosti med upravljavci prenosnega omrežja in dobave ter boljše 
izvedljiva in učinkovitejša rešitev v primerjavi z neodvisnim upravljavcem omrežja, ki bi 
zahteval velike in razvejane upravljalne strukture ter strog regulativni nadzor; ne moremo tudi 
mimo dejstva, da je bil v mnogih državah članicah poskus z neodvisnim upravljavcem 
omrežja neuspešen. 

Prav tako je nujno potrebno zagotoviti dejansko ločevanje upravljavcev objektov za 
skladiščenje in prenosnih sistemov od dostave v sklopu vertikalno integriranih podjetij (z 
izjemo iz konkurenčnih razlogov izvzetih infrastruktur iz člena 22 direktive), da bi zagotovili 
pregledno upravljanje s plinskimi zmogljivostmi in večjo varnost pri oskrbi.

Pomembno je tudi, da sta zaradi posebnosti plinskega sektorja zagotovljeni popolna simetrija 
in vzajemnost pri ločevanju lastništva v vseh državah članicah; bilo bi namreč nesmiselno 
oblikovati notranji energetski trg s 27. različnimi zakonodajami.

Treba je vzpostaviti vzajemnost tudi s tretjimi državami; čeprav poročevalec odobrava 
zaščitno klavzulo, ki jo zahteva Evropska komisija, meni, da je treba bolj disciplinirati obliko 
in vsebino sporazumov med Evropsko unijo in državami izven nje, ki so potencialne 
investitorke v ta dva sektorja.

NEODVISNOST NACIONALNIH REGULATORJEV

S tretjim paketom ukrepov želi Komisija dodeliti ključno vlogo nacionalnim regulativnim 
organom, ki bodo morali biti pravne osebe, proračunsko samostojni ter bodo morali dokazati 
popolno neodvisnost pri upravljanju.

Poročevalec z zadovoljstvo sprejema predloge Komisije, če se z njimi želi okrepiti in uskladiti 
naloge nacionalnih regulatorjev, ki bodo morali biti tudi pristojni za odvračanje in 
kaznovanje.

Poročevalec se tudi strinja, da je treba uradno določiti obvezno sodelovanje med regulatorji 
ter opustiti načelo prostovoljnega sodelovanja; Komisija naj prek agencije nadzoruje dejansko 
sodelovanje.

Treba je tudi jasno ločiti pristojnosti nacionalnih regulatorjev od pristojnosti protimonopolnih 
organov.

INFRASTRUKTURE 

Infrastrukture imajo temeljni pomen pri oblikovanju skupnega evropskega energetskega trga.

Treba je opozoriti, da zlasti nove države članice nimajo ustreznih infrastruktur, ali pa jih sploh 
nimajo, ter so zato pri oskrbi z zemeljskim plinom popolnoma odvisne od operaterjev izven 
Evropske unije.
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Zakonodaja vsebuje vrsto predlogov za spodbujanje naložb novih operaterjev v infrastrukturo 
prek izvzetja iz pravil za regulirani dostop, ki jih je Komisija v svojih predlogih pravilno 
razširila tudi na nova predvidevanja o ločevanju lastnine.  Zato je treba omogočiti, da bodo 
tovrstnim izvzetjem določeni časovni roki ter da se bo z jasno in vnaprej določeno disciplino 
možno izogniti dvoumni razlagi, da bodo zaščitene in zagotovljene pretekle in sedanje 
naložbe (in izvzetja iz pravil za regulativni dostop) z razširitvijo izvzetja na nadaljnja 
predvidevanja, vključena v predloge Komisije.

Poročevalec meni, da mora vsaka sprememba člena 22 direktive o zemeljskem plinu imeti za 
končni cilj spodbujanje naložb, ter da se investicijski načrt za infrastrukturo, ki je evropskega 
interesa, ne sme omejiti le na čezmejne infrastrukture, ampak mora zajemati tudi druge, prav 
tako pomembne infrastrukture, kot so strukture za ponovno uplinjanje in objekti za 
skladiščenje zemeljskega plina, ob popolnem spoštovanju tržnih zakonitosti ter z uporabo 
instrumenta izvzetja iz člena 22 direktive iz konkurenčnih razlogov.

Poročevalec pozitivno ocenjuje predlog Komisije o načrtnem sodelovanju nacionalnih 
prenosnih sistemov vsaj na regionalni ravni.

PRISTOJNOSTI KOMISIJE

Direktiva o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom predvideva povečanje 
pristojnosti Komisije za sprejemanje obvezujočih smernic s tako imenovanim postopkom 
komitologije v celi vrsti primerov, od določanja do preverjanja operaterjev prenosnih 
sistemov, od preverjanja spoštovanja obvez, uresničevanja regulativnih pristojnosti do 
dovoljevanja izvzetij za nove infrastrukture itd.

Čeprav se poročevalec strinja, da je v končni fazi Komisija (če slučajno sama dvomi o tem) 
pristojna za reševanje konfliktov o pristojnosti in sporov ter da mora uveljavljati zavezujoče 
sklepe tehnične narave, meni, da je treba posebej preučiti vsak posamezni primer pri 
določanju morebitnih novih pristojnosti, predvidenih za sprejemanje zavezujočih smernic (po 
postopku komitologije), za vprašanja, ki zadevajo bistvene in ne postopkovne vidike.

Treba je obvezno pojasniti, če in kako se lahko posamezni potrošnik pritoži zoper sklepe 
Komisije in kateri organi Komisije so pristojni za sprejemanje omenjenih odločitev. 

Prav glede tega je direktiva zelo splošna, ne omogoča ustreznega varstva potrošnika ter ne 
daje jasnega pravnega okvira.

PREGLEDNOST

Glede preglednosti se poročevalec strinja z opažanji Komisije, da je na notranjem trgu z 
električno energijo in zemeljskim plinom premalo preglednosti, kar ovira učinkovito 
razporejanje virov in onemogoča prihod na trg novim operaterjem. 

Poudarja, da je s pomočjo posebnih spletnih strani treba povečati zaupanje v trg z večjim 
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številom informacij o pogodbah za dobavo ali s tem povezanih pogodbah. 

VARSTVO POTROŠNIKOV 

Ko govorimo o preglednosti, ne moremo mimo varstva potrošnikov, ki glede na sedanje stanje 
ne razpolagajo z vsemi informacijami o porabi (računi so pogosto nečitljivi).

V nekaterih državah članicah pa potrošniki nimajo niti možnosti izbire dobavitelja 
zemeljskega plina.

Zato poročevalec želi, da postane varstvo potrošnikov osrednji element direktive, skupaj z 
drugimi predlogi, ki so še v fazi nastajanja in razvoja, kot je recimo evropska listina o 
odjemalcih energije. 

Potrošnik mora imeti možnost proste, hitre in upravičene izbire na preglednem in 
konkurenčnem trgu, ki se tudi izven dosega zakonitosti o varstvu potrošnika ne zateka k 
regulativnim očitnim ali skritim cenovnim mehanizmom. Ti mehanizmi preprečujejo pravilno 
oblikovanje cen ter ustvarjanje poštene konkurence.
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