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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

Za boljše delovanje notranjega energetskega trga
(2013/2005(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Za boljše delovanje notranjega 
energetskega trga“ in priloženih delovnih dokumentov (COM(2012)0663),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2013 o predlogu za uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi 
Odločbe št. 1364/2006/ES1,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 994/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. 
oktobra 2010 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi 
Direktive Sveta 2004/67/ES2,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1227/2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega 
energetskega trga3

– ob upoštevanju Direktive 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 
2009 o skupnih pravilih za notranji trg z zemeljskim plinom4,

– ob upoštevanju Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 
2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo5 in o razveljavitvi Direktive 
2003/54/ES,

– ob upoštevanju Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 
2012 o energetski učinkovitosti6,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Evropa 2020: strategija za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Energetski načrt za leto 2050” 
(COM(2011)0885),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. oktobra 2012 z naslovom „Akt za enotni trg II 
– Skupaj za novo rast“ (COM(2012)0573),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Energija iz obnovljivih virov: glavni akter 
na evropskem energetskem trgu” (COM(2012)0271), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2010 z naslovom „Na poti k novi 
                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0061.
2 UL L 295, 12.11.2010, str. 1.
3 UL C 326, 08.12.11, str. 1.
4 UL L 211, 14.08.09, str. 94.
5 UL L 211, 14. 8. 2009, str. 55.
6 UL L 315, 14.11.12, str. 1.
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energetski strategiji za Evropo 2011–2020“1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. junija 2012 o povezovanju na področju 
energetske politike s partnerji izven naših meja: strateški pristop k zanesljivi, trajnostni in 
konkurenčni oskrbi z energijo2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. marca 2013 o načrtu za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 20503,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenja Odbora 
za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2013),

A. ker so si države članice zastavile jasen rok za vzpostavitev notranjega energetskega trga 
do leta 2014; 

B. ker je notranji energetski trg nujen za skupno energetsko varnost Unije ter je bistvenega 
pomena za konkurenčnost, gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest v Uniji, v 
skladu z Aktom za enotni trg II in strategijo Evropa 2020;

C. ker energijski načrt za leto 2050 poudarja, da sta polna vključenost evropskega 
energetskega omrežja in odpiranje trgov ključnega pomena za ohranjanje ravnovesja med 
energetsko varnostjo, konkurenčnostjo, gospodarstvom z nizkimi emisijami kot ciljem ter 
zadovoljstvom potrošnikov; 

D. ker bo enotni energetski trg spodbudil Unijo k enoglasnemu nastopanju v odnosu z 
zunanjimi partnerji ter zagotovil enake konkurenčne pogoje za vsa podjetja iz EU in izven 
nje;

E. ker mora evropska energetska skupnost temeljiti na močnem skupnem energetskem trgu, 
usklajevanju nakupa energije izven EU ter skupnem evropskem financiranju novih 
energetskih tehnologij z nizkimi emisijami;

F. ker je bil dosežen določen napredek pri spodbujanju čezmejnega sodelovanja, delni 
odpravi energetskih otokov in preprečevanju pomanjkljivosti v oskrbi;

1. pozdravlja sporočilo in spremljajoči akcijski načrt, ki povzemata doseženi napredek ter 
prihajajoče izzive pri vzpostavljanju notranjega energetskega trga;

2. se zaveda, da se bo zviševanje cen energije najverjetneje nadaljevalo glede na povezavo s 
cenami goriv, vplivom podnebne politike ter naložbami, potrebnimi za vzdrževanje in 
posodabljanje energetskih sistemov;

3. priznava, da boljša usklajenost energetskih politik držav članic, ki poteka v duhu 
solidarnosti in ustvarjanja učinkovitih ter varnih čezmejnih energetskih sistemov, 

                                               
1 UL C 70E, 3.4.2012, str. 64
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0238. 
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0086:
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predstavlja evropsko dodano vrednost in z izboljšanim upravljanjem povpraševanja in 
ponudbe energije ustvarja sinergije;

K potrošniku usmerjen trg

4. poudarja, da so končni potrošniki – tako posamezniki kot industrija – v središču 
uporabniku prijaznega notranjega energetskega trga; se zaveda, da morajo biti zato 
ustrezno zaščiteni ter zmožni, da bodo lahko v celoti uveljavljali svoje pravice, hkrati pa 
se jih spodbuja k prevzemu bolj dejavne vloge pri spodbujanju konkurenčnosti na trgu, s 
čimer bi namesto pasivni prejemniki storitev postali aktivni obveščeni potrošniki in 
proizvajalci/porabniki;

5. meni, da pametne tehnologije ne smejo biti omejene na avtomatsko odčitavanje števca, 
temveč jih mora dopolnjevati dinamično spletno upravljanje omrežja, ki bi vključevalo 
storitve, kot so omrežne podporne službe, prostovoljno odzivanje na strani povpraševanja 
ter lokalno ali domače posredništvo;

6. meni, da je potrebno zaščititi ranljive potrošnike in da je v ta namen potrebno vzpostaviti 
učinkovite mehanizme ter preprečiti izkrivljanje energetskega trga;

7. poudarja pomembnost konkurenčnega in preglednega energetskega trga, ki ga bo lahko 
upravljati in ki bo vsem odjemalcem energije v EU zagotavljal varno, trajnostno, cenovno 
dostopno in zanesljivo energijo;

Sedanji izzivi pri uresničevanju notranjega energetskega trga

8. poudarja, da notranji energetski trg ne izpolnjuje zahtev in potreb potrošnikov, ki se še 
vedno soočajo z visokimi cenami, omejeno izbiro dobaviteljev, na splošno 
nekakovostnimi storitvami in težavami pri menjavi dobaviteljev; zato poudarja, da je 
potrebno vzpostaviti trg, ki bo prijaznejši do uporabnikov;

9. meni, da ostaja glavna ovira pri uresničevanju tega trga nepopolno izvajanje zakonodaje 
na področju notranjega energetskega trga;

10. poudarja, da je posodobitev sedanje infrastrukture in izgradnja nove, pametne in 
prilagodljive infrastrukture za proizvodnjo, prenos, distribucijo ter shranjevanje ključnega 
pomena za dobro integriran in tesno povezan energetski trg, ki bi zagotavljal oskrbo po 
dostopnih cenah, in v celoti izkoristil možnosti za soproizvodnjo in učinkovitost, ter za 
obnovljive in nekonvencionalne vire energije, in ki bi zagotavljal, da nobena država 
članica ne bi bila izključena iz evropskih plinskih in električnih omrežij; 

11. meni, da je treba s stabilnimi in inovacijam naklonjenimi regulativnimi okvirji spodbujati 
naložbe v infrastrukturo, ob priznavanju, da bo to mogoče doseči le, če bo to zahteval trg; 
kljub temu priznava, da v nekaterih primerih ključna infrastruktura ni gospodarsko 
donosna, zato bi potrebovali javno financiranje;

12. ugotavlja, da pomanjkanje odprtega in nediskriminatornega dostopa do infrastrukture za 
prenos še vedno preprečuje novim udeležencem, da bi na trgu enakovredno konkurirali že 
uveljavljenim podjetjem;
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13. ugotavlja, da je stabilen regulativni okvir – za proizvajalce, regulatorje, upravljavce 
omrežij, dobavitelje energije, ponudnike storitev (povezane s povpraševanjem), in zlasti 
za končne potrošnike ter proizvajalce/porabnike – ključnega pomena za dobro delujoč 
notranji trg in za spodbujanje dolgoročnih finančnih naložb v razvoj infrastrukture; 
poudarja, bi moral razvoj omrežnih kodeksov in pravil privesti k harmonizaciji postopkov 
in interoperabilnosti;

14. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se ponovno posega po nekaterih nacionalnih ukrepih z 
namenom vplivati na energetske trge, zlasti v zvezi z državami članicami, ki si z 
izvajanjem nacionalnih mehanizmov za nadomestila glede na zmogljivosti prizadevajo za 
zagotovitev oskrbe z električno energijo in ki ne izkoriščajo v celoti čezmejnih rešitev, s 
tem pa posegajo v obliko trga in jo izkrivljajo;

15. priznava, da bi morala EU kot celota, ne da bi posegala v pravico držav članic do izbire 
mešanice energetskih virov ali v potrebo po boljši usklajenosti v EU, v celoti izkoristiti 
možnosti vseh energetskih virov, ki so na razpolago državam članicam EU; 

16. je prepričan, da bi odprt in pregleden notranji trg, kjer bi vsa podjetja v EU in podjetja v 
tretjih državah spoštovala pravni red Evropske unije s področja energetike, pomagal 
ojačati pogajalski položaj dobaviteljev energije v EU glede na zunanje konkurente, kar je 
posebej pomembno za morebitno nadaljnje usklajevanje zunanjega nakupa energije na 
ravni EU; ugotavlja, da je v odnosih z dobavitelji energije v EU potrebno uporabljati 
načelo vzajemnosti;

17. poudarja, da je harmonizacija pobud za obnovljive vire, energetsko učinkovitost ter 
pomožne stroške energije v državah članicah – ali vsaj boljša združljivost v zvezi s tem –
bistvenega pomena za dobro delovanje notranjega energetskega trga na veleprodajni in 
maloprodajni ravni, in za ustvarjanje ustreznih pogojev za dolgotrajni razvoj energetskega 
sektorja z nizkimi emisijami;

18. se zaveda zamujenih priložnosti – oblikovanih preko skupnega raziskovalnega projekta 
EU, ki ga podpirajo okvirni programi in pobude, kot je na primer Evropski strateški načrt 
za energetsko tehnologijo – za razvoj novih tehnologij, ki bi omogočale izboljšave na 
področju učinkovitosti, obnovljivih virov, varnosti jedrskih elektrarn, uporabe fosilnih 
goriv z nizkimi emisijami ogljika in pametnih omrežij, ki so odločilni za energetski trg;

Potrebni so nujni ukrepi

Spodbujanje nacionalnih in evropskih organov

19. poziva države članice, naj v celoti prenesejo ustrezno zakonodajo EU s področja 
energetske politike, zlasti tretji energetski sveženj;

20. poziva Komisijo, naj pozorno spremlja učinkovito izvajanje energetske zakonodaje EU, 
zlasti določbe, ki uvajajo najosnovnejše potrošniške pravice, kot tudi določbe, ki zadevajo 
sisteme upravljavcev, nacionalne regulativne organe in pravila o konkurenci, in tiste, 
katerih cilj je odprava tokovnih zank, ki so pomemben izziv za notranji energetski trg, saj 
slabijo njegovo varnost; poziva Komisijo, naj pri obravnavanju nadaljnje neskladnosti z 
ustrezno zakonodajo EU uporabi najprimernejša sredstva, ki jih ima na razpolago;
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21. poziva Komisijo in države članice, naj bolje usklajujejo infrastrukturne projekte, s 
katerimi bi v celoti zagotovile povezanost sistemov v EU in stroškovno učinkovitost; s 
tem namenom spodbuja Komisijo in države članice, naj zagotovijo hitro oceno, izbiro in 
izvajanje projektov, ki so v skupnem evropskem interesu, zlasti v zvezi z elektriko in 
čezmejnimi plinskimi povezovalnimi vodi, utekočinjenim zemeljskim plinom in 
infrastrukturo za shranjevanje, ki so bistveni za dobro povezan in delujoč energetski trg;

22. poziva države članice, naj ne uvajajo predpisov o maloprodajnih cenah energije na 
nacionalni ravni prek javnih subvencij, saj takšni ukrepi resno ogrožajo prihodnje vlaganje 
v infrastrukturo;

23. pozdravlja prizadevanja Komisije za izvrševanje protimonopolnih pravil in pravil o 
državni pomoči, da bi vsem udeležencem na trgu zagotovila enake konkurenčne pogoje z 
enakimi pogoji za dostop;

24. odločno podpira prizadevanja Komisije za uvedbo harmoniziranih omrežnih kodeksov in 
pravil, skladno z načrtom, in za zagotovitev stabilnosti regulativnega okvira za notranji 
energetski trg;

25. odločno podpira regulativne ukrepe EU in nacionalnih organov za spodbujanje, 
izboljšanje ter poenostavitev čezmejnega trgovanja z energijo, in za premostitev razlik 
med energetskimi sistemi v različnih državah članicah;

26. poziva Komisijo, naj preuči ustreznost in prožnost nacionalnih proizvodnih zmogljivosti 
na kratki in dolgi rok, in naj poroča o vplivu uporabljenih nacionalnih ukrepov na notranji 
energetski trg v zvezi z oceno zmogljivosti in razvojnim načrtovanjem, ob upoštevanju 
čezmejnih vidikov te dopolnilne politike za oblikovanje trga;

27. poziva Komisijo, države članice in zadevne zainteresirane strani, naj poskrbijo za pobude 
in podprejo regionalne pobude in partnerstva, tudi z vzpostavitvijo regionalne izmenjave 
energije, centrov za trgovanje s plinom in mehanizmov za spajanje trgov;

28. poziva Komisijo, naj za spodbujanje pravil in standardov notranjega energetskega trga v 
zvezi s tretjimi državami, zlasti znotraj sosednjih držav EU, uporablja instrumente svoje 
zunanje politike; poziva Komisijo, naj preko dvostranskih dialogov z zadevnimi tretjimi 
državami reši vprašanje o jasnih pravilih o upravljanju prezasedenosti čezmejnih plinskih 
povezav; poziva Komisijo, naj v odnosu z zunanjimi partnerji zagotovi, da bodo podjetja 
iz EU lahko enakopravno konkurirala na svetovnem trgu;

Pomoč potrošnikom

29. poziva Komisijo, države članice in zadevne zainteresirane strani, naj izboljšajo kakovost 
in dostopnost informacij za potrošnike, naj jim omogočijo jasne in pregledne načine 
obračunavanja in naj uvedejo orodja za primerjavo cen, ki bi jim omogočala izbiro na 
osnovi najboljših informacij, ter naj oblikujejo enostavne mehanizme za spore z 
dobavitelji; pozdravlja predlog Komisije za ustanovitev informacijske platforme za 
pravice potrošnikov;

30. spodbuja države članice in Komisijo, naj razvijejo celovito strategijo, katere cilj bi bil 
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spodbujati potrošnike in proizvajalce/porabnike, naj dejavno sodelujejo na energetskem 
trgu, med drugim z vključitvijo v obstoječo zakonodajo, kot tudi z izvajanjem zadevnih 
določb direktive o energetski učinkovitosti;

31. poziva Komisijo, naj spodbuja nadaljnje sodelovanje med sektorjema energije ter 
informacijske in komunikacijske tehnologije, in naj pregleda obstoječe instrumente za 
financiranje inovacij na področju energetike, da bi bilo to v korist potrošnikom in da bi 
olajšala uveljavljanje pametnih omrežij na uporabniku prijazen način;

32. poziva države članice ter regionalne in lokalne organe, naj spodbujajo rešitve 
informacijske in komunikacijske tehnologije v pametnih omrežjih, in naj bodo usmerjene 
v trg proizvajalcev/porabnikov, ob upoštevanju vse večje potrebe po prožnosti, energetski 
učinkovitosti in udeležbe na strani povpraševanja;

33. z zadovoljstvom pričakuje smernice Komisije, ki bodo v pomoč pri postavljanju 
velikopoteznih ciljev politike v zvezi z ranljivimi potrošniki, in bodo državam članicam 
pomagale pri boljši opredelitvi te kategorije potrošnikov; poziva Komisijo, naj hkrati 
pregleda obstoječe mehanizme in instrumente za zaščito teh potrošnikov, da bi lahko 
predlagala ukrepe, ki bi pripomogli k bolj skladnemu in celovitemu pristopu na ravni EU;

Pomoč pri prihodnjih energetskih in podnebnih izzivih

34. poziva države članice, Komisijo in zadevne zainteresirane strani, naj potrebne podporne 
programe pretvorijo v pregledne, homogene in v trg usmerjene mehanizme, da bi 
vzpostavili skupni trg za zahtevane podporne funkcije – kot je na primer energetska 
učinkovitost, proizvajalci/porabniki, soproizvodnja, obnovljivi viri in pomožne službe –
tako, da se zagotovi njihova združljivost;

35. poziva Komisijo, naj skrbno preuči posledice vključevanja virov energije z nizkimi 
emisijami, zlasti obnovljivih virov, v energetska omrežja, ob upoštevanju finančne 
podpore, sistemskih tehničnih zahtev in zasnovo trga; poudarja, da pomanjkanje 
usklajevalnega pristopa k tem virom še vedno preprečuje njihovo vključevanje v evropske 
energetske sisteme;

36. poziva Komisijo in države članice, naj upoštevajo, da je treba soproizvodnjo nadalje 
razviti, saj je najučinkovitejši način za proizvajanje električne energije in toplote, in naj to 
možnost osnujejo na podlagi razširjene uporabe daljinskega ogrevanja in hlajenja;

37. poziva Komisijo in države članice, naj podpirajo raziskave in razvoj inovativnih 
energetskih tehnologij, ki niso del okvira Obzorje 2020 in projektov Evropskega inštituta 
za inovacije in tehnologijo, saj je to edini način, da se zmanjšajo emisije, izboljša 
energetska varnost in poveča konkurenčni položaj industrije v EU na svetovnem trgu;

38. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.


