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1. Brez ustrezno delujočega trga z električno energijo in plinom bo Evropska unija vedno 
težje zagotavljala zanesljivost oskrbe, trajnostni energetski trg z nizko vsebnostjo 
ogljika in svetovno konkurenčnost. 

2. Pred pregledom ustreznega modela trga se moramo vprašati: zakaj vztrajamo pri tej 
spremembi? Potrebujemo jo, da bo poslovanje s potrošniki pravično, da se izenačijo 
konkurenčni pogoji za vse udeležence na trgu, proizvajalce in potrošnike, da se 
zagotovijo boljši pogoji za naložbe in zagotovita zanesljivost oskrbe in boljši dostop 
do obnovljivih virov energije; zmanjšati moramo koncentracijo moči velikih 
energetskih podjetij in omogočiti malim in srednjim podjetjem boljši dostop do 
omrežja. Za to je potreben dvojni pristop: boljša ureditev in upravljanje trgov z 
električno energijo in plinom, kar zadeva delovanje monopolov v omrežju in tržno 
strukturo, ter dosledna uporaba konkurenčnega prava za zmanjšanje koncentracije na 
trgu.

I - Varstvo potrošnikov in socialni vpliv

3. Ob katerem koli modelu bo najverjetneje prišlo do povišanja cen energije. Vpliv 
mehanizma trgovanja z emisijami v EU, obveznost uporabe 20 % obnovljivih virov 
energije ter vedno bolj omejena oskrba z nafto, po ceni približno 100 USD za sodček, 
pomeni verjeten porast cen.

4. Čeprav je pomanjkanje energije in varstvo ranljivih odjemalcev področje v nacionalni 
pristojnosti, seveda obstaja povezava s politiko EU.  Ta mora jasno opredeliti pojem 
pomanjkanja energije in vztrajati, da se načrti držav članic za primer pomanjkanja 
energije predložijo Komisiji in da ta spremlja njihovo izvajanje.  Vendar morajo biti 
orodja za zaščito ranljivih odjemalcev učinkovita v pogojih odprtih, konkurenčnih 
trgov in te trge podpirati. Zagotoviti moramo, da odjemalci, zlasti upokojenci, ki ne 
bodo zmogli stroškov, ne bodo izključeni, ter da revni potrošniki ne bodo 
diskriminirani v modelih oblikovanja cen. S pomanjkanjem goriva se je mogoče 
najbolje spoprijeti s spodbujanjem energetske učinkovitosti in ukrepi varčevanja z 
energijo; raziskati bi morali, kako okrepiti povezavo med to direktivo in zahtevami po 
energetski učinkovitosti. 

5. Potrebna je večja preglednost na področju pravic potrošnikov. Prilogo k direktivi 
morajo izvajati, spremljati in nadzorovati nacionalni regulativni organi, nadzirati pa 
novi evropski regulativni organ. Kakovost storitve bi morala biti med osnovnimi 
odgovornostmi elektroenergetskih podjetij. Uzakoniti bi bilo treba jasne sankcije 
zaradi neizvajanja, vključno z odvzemom licence ali ustreznim enakim ukrepom na 
nacionalni ravni.  Predlagano evropsko listino o pravicah potrošnikov energije bi bilo 
treba izvajati prek direktiv o električni energiji in plinu, da bi tako dobila pravno težo. 
V vsaki državi članici bi bilo treba z zakonom ustanoviti organ potrošnikov energije.

II – Kateri energetski model izbrati?
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6. Popolno ločevanje lastništva je edini model, ki daje jamstvo konkurentom, ki želijo 
vstopiti na trg, in preprečuje pojav navzkrižja interesov.

7. Vedno bo možna nepoštena diskriminacija, kadar podjetje hkrati izvaja konkurenčne 
in monopolne prakse. Zato je treba obenem povečati preglednost, uskladiti delovanje 
operaterjev omrežij in tržna pravila ter zbližati nacionalne ureditve vključno s politiko 
konkurenčnosti. 

8. Predlog Komisije ne predvideva prisilne privatizacije državnih prenosnih omrežij po 
ločitvi lastništva.

9. Model neodvisnega upravljavca omrežja, v katerem je podjetje lahko lastnik 
električnega omrežja, ne sme pa ga upravljati, prinaša birokracijo in drag regulativni 
nadzor ter zato ni izvedljiva alternativna možnost popolnemu ločevanju lastništva. 

a) Naložbe

10. Izkušnje držav članic kažejo, da popolno ločevanje lastništva vodi v povečanje naložb 
in izboljšano učinkovitost omrežij.

11. 10-letni naložbeni načrti, predpisani z uredbo, bi zagotovili uvedbo dolgoročnih 
strategij, ki bi dale prednost potrebam potrošnikov pred potrebami delničarjev. Ta
naložbena strategija bi zagotovila dovolj kakovostno in obsežno delovno silo za 
izpolnjevanje obveznosti zagotavljanja storitve. Odobriti in spremljati bi jo morali 
nacionalni regulativni organi, nadzorovati pa nova evropska regulativna agencija. Pri 
naložbenih načrtih bi bilo treba upoštevati potrebo, da je končni cilj oblikovanje 
evropske mreže.

b) Obnovljivi viri energije in decentralizirana proizvodnja

12. Model popolnega ločevanja lastništva bo zagotovil obnovljivim virom energije boljši 
dostop do omrežij, vendar bi morali storiti še več in zagotoviti, da bi imeli obnovljivi 
viri energije in mikroproizvodnja prednostni dostop do omrežij, razen kadar to zaradi 
tehničnega uravnoteženja ni mogoče.

13.  S podporo lokalni in mikroproizvodnji ter lokalnim kombiniranim toplarnam in 
elektrarnam moramo zagotoviti, da ljudje spet dobijo nadzor nad upravljanjem z 
energijo. Za to bodo potrebne velike naložbe v pametna omrežja. Vertikalno 
integrirana elektroenergetska podjetja sedaj nimajo nobenih spodbud za take naložbe, 
saj večine te lokalne proizvodnje ne bodo gradila oziroma nadzorovala.

14. Za razvoj decentralizirane proizvodnje in boljšo energetsko učinkovitost je bistveno 
posodobiti distribucijska omrežja. Direktiva bi morala zagotoviti spodbujanje 
daljinskih sistemov.
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III – Izvajanje in regulatorji

15. Komisija bi morala strogo kaznovati države članice, ki ne izvajajo sedanjih direktiv. 
Potrebni so nadzor in jasne sankcije, da se zagotovi uspešnost naslednjega modela. Še 
posebej to velja za energetska omrežja, ki so naravni monopoli.

16. Nacionalni regulatorji morajo biti resnično neodvisni od vlade in industrije; z 
določitvijo skupnih pravil o preglednosti in odgovornosti pa bi bilo treba doseči tudi 
minimalne standarde pri usklajevanju njihovih pristojnosti. Nositi bi morali tudi 
odgovornost za zagotavljanje, da se pri sprejemanju odločitev, zlasti o čezmejnih 
naložbah, upoštevajo potrebe evropskih potrošnikov.

17. Nacionalni regulativni organi bi morali imeti možnost, da določijo ukrepe za 
spodbujanje konkurence, in biti odgovorni za pregled nad tem, katera podjetja imajo 
bistven prevladujoč položaj na trgu. Nacionalni regulativni organi bi morali imeti 
orodja, s katerimi bi dosegli bolj konkurenčen izid, ob tesnem sodelovanju z organi za 
nadzor nad karteli na nacionalni ravni in na ravni EU, ter dobiti zakonite pristojnosti, 
da sklepajo sporazume z drugimi regulativnimi organi EU in nacionalnimi 
regulativnimi organi (na primer pri izmenjavi podatkov).

18. Zakonodaja EU bi morala jasno določiti politične cilje in natančen obseg nalog ter 
pristojnosti nacionalnih regulativnih organov in pokrivati pristojnost določanja ter 
odobritve tarif za dostop in metodologije za določanje teh tarif. Vsak nacionalni 
regulativni organi mora imeti pristojnost, da od podjetij za električno energijo in plin 
pridobi pomembne informacije ter jim naloži učinkovite sankcije, obenem pa imeti 
ustrezno pravico do preiskave ter zadostne pristojnosti za reševanje sporov.

19. Nacionalne regulatorje bi bilo treba spodbujati, da izkoristijo pravico do zamejitve cen 
na nekonkurenčnih trgih za določeno in omejeno obdobje, če države članice zamujajo 
z izvajanjem zakonov EU, tako da so odjemalci zaščiteni pred tržnimi zlorabami. 
Organi Komisije bi morali preganjati primere reguliranih tarif, ki so nižje od tržne 
stopnje, saj to ovira oziroma izkrivlja konkurenco, zlasti med velikimi porabniki 
energije v EU.

20. Komisija predlaga precej določb, ki bi nanjo prenesle pristojnost za sprejem 
zavezujočih smernic prek postopka komitologije. Vendar bi bilo treba zakonodajne 
pristojnosti obravnavati v postopku soodločanja, kjer je to primerno, in ne v postopku
komitologije, da ne bi spodkopali pristojnosti Evropskega parlamenta.

IV – Evropska regulativna agencija za energijo (Agencija)

21. Treba bi bilo jasno določiti naloge nacionalnih in evropskih regulativnih organov, da 
se prepreči podvajanje. Regulativni organ bi morali spremljati vse pogoje, določene v 
direktivi za nacionalne regulatorje. Posledica neizvajanja pravil, določenih v direktivi, 
bi morale biti jasne sankcije. Pristojnosti in neodvisnost predlagane evropske 
regulativne agencije bi bilo treba zagotoviti tako, da bi bila odgovorna Evropskemu 
parlamentu.
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22. Treba je priznati, da je pri čezmejnih vprašanjih regulativna vrzel, in da morajo biti 
deli evropskega trga med seboj bolje povezani. Zato je dobrodošel predlog, da bi bila 
Agencija pristojna za odločanje o izjemah za povezovalce in izjemah za infrastrukturo, 
ki leži na ozemlju dveh ali več držav članic. Če pristojne nacionalne regionalne 
agencije ne morejo doseči dogovora o ustreznem regulativnem režimu, lahko evropska 
agencija izda razpis za postavitev nujnih povezovalcev, pri čemer se posvetuje z 
ustreznimi organi. Stroške bi morali potrošniki kriti v pravno urejeni in pregledni 
obliki. Vloga Agencije pri urejanju čezmejnih vprašanj bi morala biti dejavnejša.

V - Regionalni trgi z električno energijo

23. Naš končni cilj bi moral biti prizadevanje za enotno evropsko omrežje električne 
energije, dosegli pa bi ga s primernimi, jasnimi in vedno večjimi koraki. Jasno mora 
biti, da je cilj treba dosegati hkrati s popolnim ločevanjem lastništva in ne sme šteti za 
alternativni model.

24. Upravljavci prenosnih omrežij bi morali dobiti jasen načrt za uresničitev cilja in 
časovni razpored, kar bi zagotovilo, da bi se stvari začele premikati. Treba je poiskati 
ravnovesje med pristojnostmi, ki jih imajo upravljavci prenosnih omrežij in 
pristojnostmi regulativnih organov. V splošnem lahko regulatorji bolje opredelijo 
kodekse komercialnih dejavnosti – na primer pravila za izravnavo in pravila o 
prezasedenosti, medtem ko bi tehnični kodeks moral biti odgovornost upravljavcev 
prenosnih omrežij. Razvoj omrežnega kodeksa EU bi zagotovil, da se regionalni trgi 
ne bi razhajali.

25. Za zagotavljanje integriranega trga brez zapletov v širšem evropskem okviru je 
bistveno opredeliti regije in spodbuditi regionalno sodelovanje. Treba je povezati 
„energetske otoke“, na primer baltske države, ki niso povezane z omrežjem Zveze za 
koordinacijo prenosa električne energije. Tam potrebujemo spodbude, da bi se 
spoprijeli z ovirami, ki povzročajo zamude pri vzpostavljanju nove energetske uvozne 
in izvozne infrastrukture. Agencija bi zato pri svojem delu morala upoštevati tudi 
regionalno razsežnost.

VI – Lastništvo tretje države

26. Energetika je nedvomno področje, kjer bi morali biti nacionalni in evropski interesi 
najvažnejši, zlasti kar zadeva zanesljivost oskrbe. Podrobneje je treba pojasniti, kakšen 
bo vpliv te določbe v zvezi z sedanjimi naložbami tretjih držav v prenosne sisteme EU 
in kakšne bodo omejitve naložbenega sklada za nakup odvzete infrastrukture kot 
posledice zahtev ločevanja. Poročevalka poudarja, da je njena prednostna opcija 
lastništvo infrastrukture z večinskim deležem javnega sektorja.
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