
PR\707755SL.doc PE402.546v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

2008/2006(INI)

12. 2. 2008

OSNUTEK POROČILA
o sporočilu Evropski listini o pravicah odjemalcev energije naproti
(2008/2006(INI))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalka: Mia De Vits



PE402.546v01-00 2/11 PR\707755SL.doc

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA................................................3

OBRAZLOŽITEV..................................................................................................................8



PR\707755SL.doc 3/11 PE402.546v01-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o sporočilu Evropski listini o pravicah odjemalcev energije naproti
(2008/2006(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi Direktive 2003/54/ES o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo 
in o razveljavitvi Direktive 96/92/ES (KOM(2007)0528),

– ob upoštevanju predloga Komisije za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi Direktive 2003/55/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom 
(KOM(2007)0529),

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 15. 2. 2007 v dokumentu Sveta 6271/07,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Energetska politika za Evropo 
(KOM(2007)0001),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Preiskava na podlagi člena 17 
Uredbe (ES) št. 1/2003 v panogi plina in elektroenergetski panogi (KOM(2006)0851),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta osebja Komisije z naslovom Poročilo o napredku 
na področju biogoriv (SEC(2006)1709), ki je priložen k sporočilu Komisije 
(KOM(2006)0841),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta osebja Komisije o podatkih o energetski politiki 
EU (SEC(2007)0012),

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2004/67/ES z dne 26. aprila 2004 o ukrepih za 
zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom1,

– ob upoštevanju letnega poročila evropskih energetskih regulatorjev za obdobje od 
1. januarja 2006 do 31. decembra 2006, namenjenega vsem članom Sveta evropskih 
energetskih regulatorjev ter Skupine evropskih regulatorjev za električno energijo in plin, 
Evropskemu parlamentu, Svetu ministrov in Evropski komisiji, ki je bilo pripravljeno v 
skladu s členom 3(8) Odločbe Komisije 2003/796/ES z dne 11. novembra 2003 o 
ustanovitvi Skupine evropskih regulatorjev za električno energijo in plin2,

– ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta z dne 8. in 9. marca 2007 o 
potrditvi „Akcijskega načrta Evropskega sveta (2007–2009) – Energetska politika za 
Evropo“ (7224/07) s strani Evropskega sveta,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Evropski listini o pravicah odjemalcev 

                                               
1 UL L 127, 29.4.2004, str. 92.

  2 UL L 296, 14.11.2003, str. 34.
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energije naproti (KOM(2007)0386),

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenja Odbora 
za industrijo, raziskave in energetiko (A6-0000/2008),

A. ker načela socialne vključenosti in enakih možnosti za vse pomenijo, da je za vsakega 
državljana Unije bistven dostop do cenovno ugodne energije,

B. ker morajo države članice storiti še korak naprej pri reševanju težave primanjkljaja
energije, ker je ustrezna dobava energije eden od ključnih dejavnikov za uspešno 
sodelovanje državljanov v družbenem in gospodarskem življenju,

C. ker je Evropska listina o pravicah odjemalcev energije poziv vladam, regulativnim 
organom za energetiko in industriji, ki jo zastopajo vsi socialni partnerji, ter njihova 
spodbuda h konkretnemu prizadevanju za to, da se interesi odjemalcev energije 
upoštevajo na družbenem, okoljskem in konkurenčnem energetskem trgu EU,

D. ker je splošno razširjeno mnenje, da sami tržni mehanizmi ne morejo v celoti zagotoviti 
najboljših interesov odjemalcev v energetskem sektorju; zato je treba dati velik poudarek 
obveznostim univerzalnih javnih storitev, drugim obveznostim javne službe in pravicam 
odjemalcev,

E. ker razpoložljivi podatki kažejo, da so države članice le omejeno izvajale obveznosti 
ciljno usmerjene javne službe za obravnavo ranljivih odjemalcev,

F. ker je treba dati velik poudarek vlogi nacionalnih regulativnih organov, ki so neodvisni 
od vseh javnih ali zasebnih interesov in so pristojni za spremljanje energetskih trgov, 
vključno s cenami in vsemi njihovimi elementi, ter po potrebi za ukrepanje in 
kaznovanje,

Vrsta listine

1. poudarja, da mora ta listina nujno postati bolj zavezujoča, da se zagotovi učinkovito 
zagotavljanje in uveljavljanje pravic odjemalcev; 

2. zato predlaga, da se ta listina prenese/spremeni v zakonodajni dokument ali vsaj vključi v
Prilogo A k direktivam o notranjem trgu z električno energijo in zemeljskim plinom, 
kakor bosta spremenjeni s predlogi „tretjega paketa“; 

3. izpostavlja mogočo dodano vrednost listine kot orodja za zbiranje informacij, pojasnitev 
in uskladitev energetskih pravic odjemalcev, kakor je bilo že sprejeto z veljavno 
zakonodajo EU; zato pozdravlja načrt Komisije za pripravo internetnega orodja za 
pravice odjemalcev na področju energije;
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Dostop do prenosnih in distribucijskih omrežij ter oprema

4. poudarja, da imajo evropski odjemalci električne energije pravico, da uživajo univerzalno 
pravico do priklopa na omrežja ter oskrbe z električno energijo in plinom po primernih, 
preglednih, nediskriminatornih ter jasno primerljivih tarifah in cenah, vključno s 
prilagojenimi cenami in tarifami, ki izhajajo iz njihovih ustreznih mehanizmov za 
indeksacijo; 

5. poudarja, da je treba posebno pozornost nameniti varstvu odjemalcev in sprejeti nadzorne 
ukrepe, da se prepove vsak odklop z omrežja; države članice morajo imenovati zasilnega 
dobavitelja in o tem obvestiti odjemalce; tak mehanizem mora biti določen z nacionalno 
zakonodajo;

6. poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo lahko odjemalci na preprost način in v 
manj kot enem mesecu brezplačno zamenjali dobavitelja;

Tarife in cene

7. poudarja, da morajo biti evropske cene električne energije in plina primerne, lahko in 
jasno primerljive ter pregledne in da morajo temeljiti na dejanski porabi energije. 
Preglednost in predvidljivost objavljenih cen, tarif, mehanizmov za indeksacijo in 
pogojev se morata nadalje izboljšati z razumljivimi in enostavno dostopnimi načini 
zaračunavanja ali katerimi koli drugimi obrazci za sporočanje podatkov, ki se vnaprej 
sporočijo neodvisnemu nacionalnemu regulatorju, ki jih spremlja ali odobri;

8. poziva Komisijo, da razvije in financira pilotne projekte, da se posameznim odjemalcem 
zagotovijo „pametni števci“, ki točno prikazujejo dejansko porabo energije in čas porabe; 

Informacije/pogodbe

9. poudarja, da je treba uvesti standardne račune, ki bi jih uporabljali vsi dobavitelji, da bi se 
povečala njihova preglednost in primerljivost, in da je treba na spletnih straneh podjetij 
za električno energijo in plin ter neodvisnih nacionalnih regulatorjev objaviti pravice 
odjemalcev;

10. poziva države članice, da določijo skupno mesto za sprejemanje zahtevkov odjemalcev za 
informacije;

11. meni, da mora biti simulator tarif na voljo na spletnih straneh dobaviteljev in neodvisnega 
nacionalnega regulatorja; poudarja, da je treba odjemalce redno (vsaj na vsakih šest 
mesecev) obveščati o njihovi porabi energije;

Socialni ukrepi

12. obžaluje, da so države članice le delno izvajale obveznosti ciljno usmerjene javne službe
za obravnavo ranljivih odjemalcev in da je le nekaj držav članic imelo kakršno koli 
obliko socialnih tarif; in poziva države članice, da uvedejo takšno socialno tarifo;
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13. poziva Komisijo, da sprejme ukrepe proti državam članicam, ki niso izpolnile obveznosti 
javne službe, kakor je opredeljeno v direktivah 2003/54/ES in 2003/55/ES;

14. poziva države članice, da pripravijo nacionalni akcijski načrt za energijo, ki bo 
obravnaval primanjkljaj energije, in da o takšnih ukrepih obvestijo evropsko agencijo za 
sodelovanje regulatorjev; poziva evropsko agencijo, da skupaj z nacionalnimi organi 
spremlja te ukrepe in poroča o uspešnih ukrepih;

Nacionalni regulativni organi

15. izpostavlja, da imajo države članice nacionalne regulativne organe, vendar obžaluje, da 
imajo zdaj omejena pooblastila;

16. meni, da morajo biti nacionalni regulativni organi neodvisni od vseh javnih ali zasebnih 
interesov in da morajo imeti najmanj naslednje pristojnosti:

– spremljanje dostopa do omrežij za električno energijo in plin ter ukrepanje z 
ustreznimi kaznimi,

– odobritev omrežnih tarif in sčasoma njihovih mehanizmov za indeksacijo,
– spremljanje cen in vseh njihovih elementov, vključno z mehanizmi za indeksacijo,
– spremljanje, nadzor in uveljavljanje informacij odjemalcev, ki jih predložijo 

dobavitelji,
– varstvo odjemalcev pred nepošteno poslovno prakso in sodelovanje s pristojnimi 

organi za konkurenco v zvezi s tem;

17. nacionalni regulativni organi imajo na voljo potrebna orodja za spremljanje ponudbe 
električne energije in plina na trgu. Zato imajo dostop do vseh ključnih elementov za 
določanje cen, vključno z vsaj pogoji iz pogodb o plinu in indeksnimi obrazci; 

18. poudarja, da je treba vključiti pristojnosti nacionalnega regulativnega organa v člen 22(c) 
Direktive 2003/54/ES (električna energija) in člen 24(c) Direktive 2003/55/ES (plin);

19. poudarja potrebo celostnem evropskem pristopu pri dejavnostih nacionalnih regulativnih 
organov, ki jih usklajuje evropska agencija;

Pritožbe

20. poziva države članice, da določijo skupno mesto za sprejemanje pritožb odjemalcev;

21. v vseh državah članicah se vzpostavi neodvisni varuh človekovih pravic v zvezi z 
energijo, ki je zadolžen za učinkovito obravnavo pritožb;

Potrošniške organizacije

22. priznava, da imajo potrošniške organizacije pomembno vlogo pri zagotavljanju, da se 
stori kar največ za doseganje visoke ravni pravic odjemalcev energije;
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o

o     o

23. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in vladam držav 
članic.
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OBRAZLOŽITEV

I Uvod

Pravice odjemalcev energije že obstajajo, vendar so določene v različnih dokumentih EU in 
pogosto niso prenesene v nacionalno zakonodajo. Zato je nujno treba pojasniti, uskladiti in 
dopolniti te pravice. Listina je torej pobuda, ki jo je treba pozdraviti.

Komisija v svojem sporočilu z naslovom Evropski listini o pravicah odjemalcev energije 
naproti (KOM (2007)986) navaja mogoče sestavne dele prihodnje listine, v kateri bi bili na 
razumljiv način razloženi sedanja zakonodaja Skupnosti in mogoči prihodnji ukrepi.

Komisija ne načrtuje, da bi bila prihodnja listina o pravicah odjemalcev energije pravni 
dokument. 
Poročevalka v nasprotju s Komisijo meni, da mora biti listina zavezujoča ali da mora biti vsaj 
vključena v zakonodajni dokument, direktivo o notranjem trgu z električno energijo 
(2003/54/ES) in direktivo o notranjem trgu z zemeljskim plinom (2003/55/ES) ter biti 
priložena tem dokumentom. 

Poročevalka pozdravlja tudi namen Komisije, da bo sestavila tako imenovan kontrolni seznam 
za energijo, tj. informacijsko orodje, ki ga morajo pripraviti države članice in ga objaviti na 
spletnih straneh ter ki daje napotke odjemalcem in zagotavlja praktične informacije. 
Vendar poudarja, da ta tehnični kontrolni seznam za energijo ni sprejemljivo nadomestilo za 
listino o pravicah odjemalcev energije.

II. Seznam pravic odjemalcev:

V posvetovalnem dokumentu Komisije so navedena vprašanja, na katera se mora osredotočiti 
prihodnja listina:
– sodelovanje pri vzpostavitvi shem, ki bi pomagale najbolj ranljivim državljanom EU v zvezi 
s povečanimi cenami energije,
– izboljšanje minimalne ravni informacij, ki so na voljo državljanom, da se jim pomaga pri 
izbiri dobavitelja in možnostih dobave,
– dostop do ustrezne količine energije in primernih cen,
– zmanjšanje truda v zvezi z urejanjem dokumentacije, kadar odjemalec menja dobavitelja,
– zaščita odjemalcev pred nepoštenimi prodajnimi praksami,
– uveljavitev pravic odjemalcev,
– informacije o ukrepih za energetsko učinkovitost in vzorcih ravnanja,
– zastopanje odjemalcev.
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Poročevalka želi izpostaviti naslednje dejavnike, ki so pomembni za boljše pravice 
odjemalcev.

A. Dostop do dobave ter prenosnih in distribucijskih omrežij

Evropski odjemalci električne energije in plina imajo pravico, da uživajo univerzalno storitev, 
to je pravico do oskrbe določene kakovosti po primernih, lahko in jasno primerljivih ter 
preglednih cenah. Preglednost in predvidljivost objavljenih omrežnih tarif in sčasoma 
njihovega mehanizma za indeksacijo se bosta nadalje izboljšali z razumljivimi in enostavno 
dostopnimi načini zaračunavanja ali katerimi koli drugimi obrazci za sporočanje podatkov, ki 
se sporočijo vnaprej neodvisnemu nacionalnemu regulatorju, ki jih spremlja ali odobri; S tem 
se bo prav tako zagotovila nediskriminatornost omrežnih tarif. 

Posebno pozornost je treba nameniti varstvu odjemalcev in sprejeti nadzorne ukrepe, da se 
prepove vsak odklop z omrežja. Odklop se obravnava kot nezaželeno pravno sredstvo v 
primeru neplačevanja. Države članice morajo imenovati zasilnega dobavitelja (določenega z 
zakonom) in o tem obvestiti odjemalce.

Nacionalni regulativni organi morajo biti neodvisni od vseh javnih ali zasebnih interesov in 
biti pristojni za spremljanje dostopa do električne energije in plina ter za ukrepanje z 
ustreznimi kaznimi. 

Države članice upravičenim odjemalcem zagotovijo dejansko možnost brezplačne in 
preproste zamenjave dobavitelja. Čas, potreben za zamenjavo dobavitelja električne energije 
ali plina, zato ne sme biti daljši od enega meseca.

B. Tarife, cene in spremljanje

Evropske cene električne energije in plina so primerne. Evropski odjemalci energije prejmejo
brezplačne in pregledne informacije o veljavnih cenah, tarifah, mehanizmih za indeksacijo in 
splošnih pogojih. Upravičeni so do računov, ki temeljijo na dejanski porabi energije.

Evropski odjemalci energije morajo imeti na voljo veliko izbiro načinov plačevanja, da se 
prepreči diskriminacija ranljivih odjemalcev, kar vključuje brezplačni predplačniški števec in 
izračune tarif. Pri vseh razlikah v pogojih je treba upoštevati stroške izvajalca različnih 
plačilnih sistemov. 

Evropska Komisija mora razviti in financirati pilotne projekte za uporabo individualnih 
števcev po konkurenčnih cenah, ki točno prikazujejo dejansko porabo energije in čas porabe 
(tako imenovani pametni števci).

Nacionalni regulativni organi morajo imeti na voljo potrebna orodja za spremljanje ponudbe 
električne energije in plina na trgu. Zato morajo imeti dostop do vseh odločilnih dejavnikov
za določanje cen, vključno z vsaj pogoji iz pogodb o plinu, indeksnimi obrazci itd. Po potrebi 
morajo biti pristojni za ukrepanje in nalaganje ustreznih kazni. Izsledke spremljanja cen 
morajo predstaviti javnosti na način, ki omogoča primerjavo cen in osnovnih pogojev 
razpoložljivih ponudb.
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C. Informacije

Evropski odjemalci energije prejmejo objektivne in pregledne informacije o veljavnih cenah, 
tarifah in mehanizmih za indeksacijo ter o splošnih pogojih, vključenih v standardne račune, v 
zvezi z dostopom in uporabo elektroenergetskih storitev na nacionalni ravni in ravni 
Skupnosti.

Evropski odjemalci električne energije prejmejo informacije o prispevku posameznega vira 
energije k skupni sestavi goriv dobavitelja v predhodnem letu na usklajen in razumljiv način 
na računih znotraj držav članic, da se omogoči preprosta primerjava.

Evropski odjemalci električne energije prejmejo vsaj informacije o navedbi sklicevanja na 
obstoječe referenčne vire, kot so na primer spletne strani, kjer so javnosti na domači strani na 
voljo podatki o vplivu na okolje, izraženi vsaj z emisijami CO2 in radioaktivnimi odpadki, ki 
so rezultat proizvodnje električne energije iz skupne sestave goriv dobavitelja v preteklem 
letu, pri čemer morajo biti ti podatki na zahtevo prav tako brezplačno na voljo odjemalcem v 
pisni obliki.

Evropski odjemalci energije so upravičeni, da v svojih računih, pogodbah ali drugih potrdilih 
itd. ali skupaj z njimi prejmejo informacije o a) veljavnih dejanskih cenah in dejanski porabi 
vsaj vsakih šest mesecev; b) mehanizmu za indeksacijo cen in vseh njegovih spremembah; c) 
letni primerjavi dejanske porabe energije; d) primerjavi z referenčnim porabnikom energije; e) 
kontaktnih podatkih za objektivne informacije o ukrepih za izboljšanje energetske 
učinkovitosti, profilih končnih uporabnikov in specifikacijah za opremo; f) prispevku vsakega 
vira energije k dobavljeni energiji.

Dobavitelji in upravljavci omrežij morajo v okviru svojih pristojnosti vzpostaviti enostavno 
dostopne telefonske linije za pomoč odjemalcem v primeru težav s priključitvijo in drugih 
vprašanj, povezanih s kakovostjo storitve.

Nacionalni regulativni organ in dobavitelj morata dati na voljo izračune tarif, informacije o 
cenah na KW/uro pa je treba redno objavljati na spletni strani nacionalnega regulativnega 
organa.

Nacionalni regulativni organi morajo spremljati pojav restriktivnih pogodbenih praks, 
vključno z določbami o ekskluzivnosti, ki lahko preprečijo ali omejijo izbiro potrošnikov. 
Nacionalni regulativni organi o takšnih praksah po potrebi obveščajo nacionalne organe za 
konkurenco in sodelujejo z njimi.

D. Socialni ukrepi

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za obravnavo primanjkljaja energije v nacionalnih 
akcijskih načrtih za energijo in o takšnih ukrepih obvestijo evropsko agencijo za sodelovanje 
regulatorjev. 
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Primanjkljaj energije je vedno večja težava v vseh državah članicah. Potreben je celostni 
pristop, pri čemer sta bistveni vloga nacionalnih regulativnih organov in njihova neodvisnost. 
Evropska agencija za regulatorje mora prav tako prevzeti odgovornost s spremljanjem 
napredka držav članic in poročanjem o uspešnih ukrepih držav članic za obravnavo težave 
primanjkljaja energije.
Primanjkljaj energije pomeni, da si gospodinjstvo ne more privoščiti ogrevanja stanovanja na 
spremenljivo raven, ki temelji na priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije: 18° C za 
vse naseljene bivalne prostore. To vključuje tudi možnost nakupa drugih energetskih storitev 
v stanovanju po primerni ceni. O primanjkljaju energije v gospodinjstvu govorimo, če njegov 
delež porabe energije v celotnem gospodinjstvu presega dvakratno povprečno nacionalno 
porabo energije. Ti evropski odjemalci energije (s posebnimi potrebami zaradi prizadetosti ali 
težkega finančnega položaja) morajo biti upravičeni do posebnih cen za osnovne 
elektroenergetske storitve za ranljive uporabnike, da lahko ohranjajo svoje fizično in duševno 
zdravje ter dobro počutje po primernih cenah ali brezplačno, kadar je potrebno.

Razpoložljivi podatki kažejo, da so države članice le delno izvajale obveznosti ciljno 
usmerjene javne službe za obravnavo ranljivih odjemalcev. Države članice morajo sprejeti in 
objaviti opredelitev ranljivih odjemalcev, ki jo uporabljajo vsi dobavitelji električne energije 
in plina, kadar oskrba s plinom izpolnjuje osnovne potrebe gospodinjstva, pri čemer ni 
potrebna predhodna zahteva ranljivega odjemalca. Komisijo je treba spodbujati, da zoper 
države članice, ki ne sprejmejo in ne uporabljajo te opredelitve, sproži postopke za 
ugotavljanje kršitev.

III. Neodvisnost in vloga nacionalnih regulativnih organov

Nacionalni regulativni organi so neodvisni od vseh zasebnih ali javnih interesov in imajo 
pristojnosti, na podlagi katerih lahko v celoti izpolnijo svojo vlogo pri izboljšanju pravic 
odjemalcev energije.

Na voljo morajo imeti potrebna orodja za spremljanje ponudbe električne energije in plina na 
trgu. Zato morajo imeti dostop do vseh odločilnih dejavnikov za določanje cen. 

Nacionalni regulativni organi morajo spremljati pojav restriktivnih pogodbenih praks, 
vključno z določbami o ekskluzivnosti, ki lahko preprečijo ali omejijo izbiro potrošnikov. 
Nacionalni regulativni organi o takšnih praksah po potrebi obveščajo nacionalne organe za 
konkurenco in sodelujejo z njimi.

Pristojnosti nacionalnih regulativnih organov je treba vključiti v člen 22(c) Direktive 
2003/54/ES (električna energija) in člen 24(c) Direktive 2003/55/ES (plin).

Potreben je tudi celosten evropski pristop k dejavnostim nacionalnih regulativnih organov, ki 
jih usklajuje evropska agencija;
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