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Splošna ocena predloga

– Namen predloga je uvesti evropska orodja, ki bodo z usklajevanjem med upravljavci 
prenosnih omrežij in uskladitvijo pravil za upravljavce skladišč izboljšala sodelovanje ter 
okrepila delovanje notranjega trga. Prav tako je namen predloga izboljšati preglednost in 
dolgoročne izglede, da bi se zagotovila zanesljiva oskrba s plinom in načrtovanje naložb ter bi 
se preprečile resne motnje v oskrbi. Na načelni ravni se poročevalec v glavnem strinja s temi 
cilji.

– Poročevalec je prepričan, da je treba ob pregledu osnutka uredbe upoštevati varstvo 
potrošnikov ter zato sprejeti pregledne in socialno ustrezne ukrepe. Čeprav se uredba nanaša 
na tehnične ukrepe in skuša ustvariti tehnični regulativni okvir za dostop do omrežij, bi bilo 
treba predvideti tudi mehanizme za varstvo potrošnikov. Komisija zastavlja vprašanje, ali in 
kako bi morali biti končni odjemalci, vključno z ranljivimi odjemalci, izpostavljeni nihanjem 
cen, in sklene, da se njihovi interesi lahko rešujejo v okviru direktive o plinu (člen 3 o 
obveznosti javnih storitev) ali s posebnimi nacionalnimi ukrepi, ki morajo biti skladni s 
konkurenčnim pravom EU. Komisija izraža tudi zaskrbljenost zaradi stopnje koncentracije pri 
dejavnostih veleprodaje in maloprodaje, vendar se ne loti značilnosti trga, integracije 
maloprodaje plina z njegovo veleprodajo in proizvodnjo električne energije, ki bo po vsej 
verjetnosti utrdila položaj prevladujočih družb. Na trgih po Evropi imajo vse pogosteje 
prevladujoč položaj podjetja z integrirano veleprodajo in maloprodajo, dejavna hkrati na trgu 
električne energije in plina.

– Prav tako smo zaskrbljeni, ker se dejstvo, da je izvajanje sedanjega drugega energetskega 
svežnja v državah članicah v različnih fazah, ne upošteva v zadostni meri. Pogoji, ki bi 
zagotovili izvajanje tretjega svežnja, bi bili vprašljivi, saj se drugi krog liberalizacije še ne 
izvaja v celoti. Zato bi se s sprejetjem dodatnih pogojev lahko pojavila pravna negotovost.
Poleg pravnih postopkov za ugotavljanje kršitev bi bilo treba poiskati praktične rešitve, ki bi 
zagotavljale izvajanje.

I. Sodelovanje med upravljavci prenosnega omrežja: ustanovitev Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin, organizacije, ki skrbi za obvezne naloge, je 
pomemben korak naprej. 

(i) Ravnovesje moči med Evropskim omrežjem upravljavcev prenosnega omrežja za plin, 
nacionalnimi regulatorji in Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev: menimo, da je 
treba dodatno analizirati, ali naj tako široko opredeljeno področje sodelovanja (sprejetje 
usklajenega tehničnega in tržnega kodeksa, ki zajema tako varnostne predpise kot pravila za 
trgovanje, usklajevanje delovanja omrežij, sprejetje 10-letnega naložbenega načrta, objava 
načrtov za razvoj omrežja) izhaja iz pristojnosti upravljavcev prenosnih omrežij ali bi ga bolje 
zagotavljali nacionalni regulatorji. 
V zvezi s tem menimo, da je ustanovitev Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev 
ključen korak k integriranemu trgu, njene pristojnosti bi se lahko okrepile tako, da bi 
potrjevala varnostne in operativne standarde, ki jih razvija Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin, spremljala in pregledovala bi pobude upravljavcev prenosnih 
omrežij o regionalnem sodelovanju in usklajevala pripravo 10-letnega naložbenega načrta.

Menimo, da bi bilo treba delo Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja za plin 
(ki je oblika koregulacije, vzporedna dejavnostim Evropske komisije) omejiti na tehnična 
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vprašanja, povezana z dostopom tretjih strani do omrežja, pravili glede varnosti, zanesljivosti 
in medobratovalnosti, operativnimi postopki.      

(ii) Vključitev ostalih subjektov in zainteresiranih strani v trg plina: pri nekaterih pravilih ne 
gre zgolj za tehnična vprašanja, temveč tudi za vprašanja v zvezi s trgom (pravila o 
preglednosti, pravila za trgovanje, tržni kodeksi). Treba je predvideti dodatne določbe, ki 
bodo zagotavljale ustrezno, sistematično in predhodno posvetovanje z zainteresiranimi 
stranmi, v katero bo pri vprašanjih, povezanih s trgom, vključena Evropska zveza za 
racionalizacijo energetskih izmenjav (EASEE-plin). 

II. Integracija trga z regionalnimi pobudami: v novem regulativnem okviru se spodbujajo 
in usklajujejo regionalne pobude med upravljavci prenosnih omrežij in regulatornimi organi, 
da bi se zagotovilo optimalno upravljanje omrežij ter ustrezno načrtovanje in realizacija 
naložb.
(i) Potreben korak k integriranemu notranjemu trgu? Menimo, da dimenzija regionalnega 
sodelovanja ni jasno opredeljena, čeprav je pomemben korak k integriranemu notranjemu 
trgu. Zavedamo se zlasti zaskrbljenosti, ki so jo izrazili nekateri poslanci zaradi pomanjkljivih 
povezav v nekaterih evropskih regijah, ki predstavljajo "energetske otoke", in potrebe, da se 
"energetski otoki", na primer baltske države, ki niso povezane na omrežje za prenos plina, 
nanj povežejo. Dodatno vprašanje je opredelitev vloge Agencije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev pri pobudah upravljavcev prenosnega omrežja na področju regionalnega 
sodelovanja.  
(ii) Kako lahko regionalne pobude z uredbo postanejo dejansko operativne? Predloge 
Komisije bi bilo mogoče okrepiti: najprej s pripravo enotnih vmesnikov za uporabnika ("vse 
na enem mestu"), ki bi na regionalni ravni zagotavljali trgovinske funkcije v imenu več 
upravljavcev prenosnega omrežja, in kasneje z ustanovitvijo regionalnih upravljavcev.

III. Zanesljivost oskrbe: za poročevalca je nujno, da se določbe uredbe preverijo s stališča 
zanesljivosti oskrbe.

– Načrtovanje naložb: v skladu z osnutkom uredbe bo 10-letni – prostovoljni – načrt za 
razvoj omrežja na ravni EU pripravilo Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja za 
plin. 
(i) Naložbeni razvojni načrt mora postati obvezen: menimo, da bi te načrte morali potrditi 
nacionalni regulatorji, ne pa da so zgolj predloženi za mnenje Agenciji za sodelovanje 
energetskih regulatorjev, in bi jih morali strogo spremljati, če želimo, da postanejo učinkoviti. 
Pojasniti bi bilo treba usklajevanje med nacionalnimi, regionalnimi in evropskimi načrti. 
(ii) Vsi upravljavci prenosnega omrežja morajo enako razviti naložbene načrte, ne glede na 
tržne strukture, ki bodo končno sprejete z direktivo (ločevanje lastništva, neodvisni 
upravljavci omrežja ali kakšna druga rešitev). 

– Dostop do skladišč: regulativni okvir za upravljavce skladišč bi se uskladil glede na dobre 
prakse in smernice, ki jih je že določila Skupina evropskih regulatorjev za električno energijo 
in plin. Določbe v obstoječi uredbi, ki obravnavajo upravljavce prenosnega omrežja, bi se 
razširile na upravljavce skladišč, s čimer bi se ustvaril skupni pristop za dostop tretjih strani 
do skladišč in terminalov za utekočinjeni zemeljski plin. Na tem področju uredba opredeljuje: 
(i) na kakšen način morajo upravljavci skladišč/obratov za utekočinjen zemeljski plin nuditi 
storitve za dostop tretjih oseb, kako morajo dodeljevati zmogljivosti in upravljati 
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prezasedenost; (ii) zahteve po preglednosti; (iii) ukrepe, ki bodo omogočali razvoj 
sekundarnega trga na področju zmogljivosti skladiščenja/utekočinjenega zemeljskega plina. 

(i) Menimo, da pravila za dostop do skladišč ne smejo ogroziti dolgoročne zanesljivosti 
oskrbe. Določbam iz člena 5a je treba dodati klavzulo, ki bo uvedla zaščitne ukrepe.

(ii) Pravila o upravljanju prezasedenosti, ki veljajo za upravljavce prenosnega omrežja, 
skladišč in obratov za utekočinjeni zemeljski plin, (osnovana na prekinljivih zmogljivostih in 
vsakodnevnem dostopu) bi bilo treba natančno opredeliti in v njih upoštevati vsaj obstoj 
dolgoročnih pogodb in mehanizmov prilagodljivosti. (Eden od poslancev, ki je za primer dal 
dolgo obdobje mraza, je menil, da bi ukrepi za ločevanje lastništva in dostop do skladišč 
lahko uničili delovanje trga s plinom, povzročili manj natančno dolgoročno prepoznavnost in 
oslabili usklajevanje vseh upravljavcev.)     

IV. Zahteve po preglednosti: predlagana uredba širi zahteve po preglednosti, ki že obstajajo 
za upravljavce prenosnih omrežij tako, da bodo pokrivale tudi komercialne zaloge plina 
(vsakodnevna objava količin razpoložljivega plina v objektih), napovedi povpraševanja in 
ponudbe ter stroške za uravnavanje omrežij in trgovanje. Nove določbe se uporabljajo tudi za 
upravljavce prenosnih omrežij v zvezi s predhodnimi in naknadnimi informacijami o ponudbi 
in povpraševanju na podlagi napovedi in realiziranega pretoka v omrežje in iz omrežja ter z 
ukrepi, sprejetimi za izravnavo omrežja.
Te določbe so pomemben mejnik na poti k izboljšanju preglednosti trga in bodo koristile 
vsem udeležencem na trgu, prav tako je legitimna pravica do dostopa, vendar ocenjujemo, da 
je objava trgovanj s plinom zelo občutljiva in bi lahko oslabila konkurenčne prednosti 
evropskih plinskih podjetij. Področje uporabe teh ukrepov bo treba natančno preučiti.

V. Institucionalni vidiki: predlog določa, da mora za v nadaljevanju našteta glavna področja 
Komisija sprejeti obvezne smernice s postopkom komitologije. 
(i) Komitologija za dejavnosti Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja za plin: 
če ima Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja za plin nalogo, da pripravi 
kodekse, lahko Komisija pod točno določenimi pogoji posreduje, kadar kaže, da tehnični ali 
tržni kodeks, ki ga sprejme Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja za plin, ne 
zagotavlja nediskriminacije, učinkovite konkurence in učinkovitega delovanja storitve. 
Zdi se, da bo izvajanje postopka komitologije rezultat ocene in presoje Komisije, kako deluje 
trg, in da torej področja uporabe ni mogoče predhodno opredeliti. To je lahko vir pravne 
negotovosti, saj utegnejo smernice imeti še nadaljnje posledice: lahko so pravna podlaga v 
prihodnjih postopkih za ugotavljanje kršitev, ki jih bo Komisija sprožila proti državam 
članicam.    

(ii) Komitologija pri sprejemanju smernic (člen 9): da bi se določile podrobnosti o storitvah za 
dostop tretjih oseb, mehanizmih za dodeljevanje zmogljivosti, postopku za upravljanje 
prezasedenosti, metodologiji tarif in pravilih za izravnavo.
Na splošno se zdi, da precejšnje število določb daje pristojnosti Komisiji in jih torej odvzema 
soodločanju Evropskega parlamenta. Čeprav bi EP imel okrepljen pregled, bi bilo treba 
natančno preučiti obseg sprejemanja smernic, podvrženih komitologiji.
Zaradi širokega spektra tem, za katere je predvideno sprejemanje smernic, in nenatančnosti 
izraza nebistvene določbe se predlaga, naj Komisija in predlagana Agencija za sodelovanje 
energetskih regulatorjev opredelita seznam tem in določita, katere teme so prednostne, ter za 
smernice pripravita presojo učinkov predpisov.
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Med prvimi izmenjavami mnenj s poročevalci v senci in odborom ITRE smo zabeležili še 
dodatna vprašanja: dostop do omrežja za mala in srednja podjetja; prepoznavanje glavnih 
podjetij, ki v EU preprečujejo integracijo trga; prepoznavanje strategij za prevlado; potreba, 
da se zagotovi popolna preglednost po vzoru trga v ZDA, kjer so informacije o zmogljivostih 
posredovane v dejanskem času.
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