
b predstavitvi novega 
energetskega svežnja 30. 
novembra 2016 je Evropska 
komisija (EK) podala ambiciozne 
ukrepe, s katerimi želi ohraniti 
globalno konkurenčnost 
Evropske unije (EU) v obdobju 
prehoda na uporabo čiste 
energije brez izpustov 
ogljikovega dioksida, ki nastaja 
pri rabi fosilnih goriv. 

Nov zakonodajni sveženj že v 
svojem naslovu »Čista energija 
za vse Evropejce« nakazuje na 

cilje, ki jih s spremenjeno zakonodajo želi doseči. Osnovnemu 
cilju, da se izpusti CO2 zmanjšajo za vsaj 40 % do leta 2030, 
sledijo ukrepi, ki želijo ohraniti globalno konkurenčnost EU 
oziroma vzpostaviti takšno EU, ki bo vodilna sila pri razvoju 
na globalni ravni in bo razvijala evropsko gospodarstvo 
z ustvarjanjem novih delovnih mest ter prispevala k 
izboljšanju blagostanja državljanov. Že v uvodnih mislih je 
omenjen tudi pomen odjemalcev, katerih vloga zaradi novih 
tehnologij pridobivanja električne energije in posodobitve 
elektroenergetskih omrežij postaja vedno večja. 

Predstavljeni zakonodajni sveženj vsebuje predloge 
evropskih direktiv in uredb s področja učinkovite rabe 
energije, obnovljivih virov, zasnove trga z električno energijo, 
zanesljivosti oskrbe z električno energijo, delovanja agencije 
za sodelovanje energetskih regulatorjev in pravil upravljanja 
Energetske unije. Razen tega je EK predlagala tudi ukrepe 
na področju energetske učinkovitosti zgradb in energetskih 

karakteristik naprav za ogrevanje in hlajenje. V sklopu svežnja 
je tudi strategija razvoja na področju povezanih ali samostojno 
vozečih vozil.

Čeprav se energetski sveženj nanaša predvsem na področje 
električne energije, lahko iz dokumentov neposredno ali 
posredno izluščimo prihajajoče spremembe tudi na področju 
daljinske energetike oziroma na področju prenosa in 
distribucije plina ter distribucije toplote. V tem članku so po 
posameznih področjih predstavljene novosti ali spremembe, 
ki bodo v prihodnje vplivale tudi na slovensko daljinsko 
energetiko.

Predlog sprememb direktive se nanaša na nova pravila za 
skupni notranji trg z električno energijo, pri čemer so vsi 
predlagani ukrepi v prvi vrsti tržno naravnani in usmerjeni 

Pomen energetskega 
svežnja Čista energija 
za vse Evropejce za 
daljinsko energetiko

Energetski sveženj je EK predstavila konec leta 
2016, trenutno potekajo usklajevanja znotraj 
delovnih skupin ITRE v Evropskem parlamentu, 
glasovanje o dokumentih pa je predvideno v oktobru 
in novembru 2017. 

MOJCA ŠPANRING, AGENCIJA ZA ENERGIJO 

O
UVOD

DIREKTIVA O SKUPNIH PRAVILIH NA NOTRANJEM TRGU 
Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IN PRIČAKOVANJA GLEDE 
SPREMEMB DIREKTIVE O SKUPNIH PRAVILIH NA NOTRANJEM 
TRGU S PLINOM
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SE NADALJUJE

Z
v korist potrošnika. Tako predlog direktive odjemalcem prinaša še dodatne pravice, namen 
katerih je dodatna zaščita odjemalcev in krepitev njihove vloge na trgu. Predlog prav tako 
prinaša določene novosti na področju prenosnih in distribucijskih operaterjev, medtem ko 
področje ločitve dejavnosti v predlogu glede na veljavno direktivo ni  bistveno spremenjeno.

Zaradi vedno večje proizvodnje električne energije pri odjemalcih, uvedbe novih tehnologij 
in na splošno večje prožnosti so predvideni novi udeleženci na trgu kot na primer regionalni 
operativni center, agregator, aktivni odjemalec ali lokalna energetska skupnost. Medtem 
ko regionalni operativni center predstavlja skupno izvajanje nalog operaterjev različnih 
držav, pa ostali novi udeleženci trga predstavljajo nove oblike sodelovanja ali povezovanja 
na strani odjema električne energije. Tako bodo npr. lokalne energetske skupnosti, ki bodo 
praviloma delovale na neprofitni podlagi in bodo lahko opravljale tudi naloge distribucijskega 
operaterja, omogočale združevanje odjemalcev in proizvajalcev na lokalni ravni. Iz pomena 
novih udeležencev trga in vsebine različnih dokumentov je mogoče razbrati, da se bo v plinsko 
direktivo prenesla lokalna energetska skupnost, medtem ko drugih novih udeležencev trga 
zaenkrat ni mogoče neposredno prenesti na področje plina. 

Ker so odjemalci postavljeni v ospredje, je razumljivo, da se vloga odjemalca krepi, saj bo 
postal pomembnejši udeleženec trga, hkrati pa je predvidena večja zaščita tistih odjemalcev, 
ki so ranljivejši. Predlog podrobneje ureja zaščito odjemalcev, določanje cen energije, obvezne 
vsebine računa za električno energijo, pravico menjave dobavitelja, možnosti sklenitve pogodbe 
o dobavi na podlagi dinamičnih cen, samooskrbo in sodelovanje s prilagajanjem odjema. 

Pričakuje se, da se bo večina novosti s področja odjemalcev prenesla tudi v plinsko direktivo. 
Tako bo npr. pogodba z dinamičnimi cenami povezala maloprodajni trg z veleprodajnim trgom, 
s čimer se bodo cenovni signali na veleprodajnem trgu skoraj v realnem času prenesli na 
maloprodajnega. 

MINIMALNE ZAHTEVE GLEDE OBRAČUNAVANJA IN INFORMACIJ O OBRAČUNU
Minimalne informacije, ki morajo biti navedene na računu.
Naslednje informacije so končnim odjemalcem vidno prikazane v njihovih računih in 
rednih obračunih:

(a) znesek za plačilo in, kadar je mogoče, razčlenitev cen;
(b) poraba električne energije v obračunskem obdobju;
(c) ime dobavitelja;
(d) kontaktni podatki dobavitelja, vključno s telefonsko številko za pomoč strankam;
(e) ime tarife;
(f) trajanje pogodbe; datum konca pogodbe in rok za pošiljanje vnaprejšnjega 
obvestila o odpovedi, če potrošnik želi zamenjati ponudnika ob koncu tekoče 
pogodbe za določeno obdobje, pri pogodbah za nedoločeno obdobje pa: dolžina roka 
za vnaprejšnje obvestilo in načini sporočanja v zvezi z njim.
(g) ali strankina koda zamenjave ali enoznačna identifikacijska koda njenega 
odjemnega mesta;
(h) informacije o njihovih pravicah v zvezi z metodami reševanja morebitnih sporov, ki 
so jim na voljo.

 obveznim in 
brezplačnim 
primerjalnikom 
ponudb, ki 
mora načeloma 
vsebovati 
vse aktualne 

ponudbe na trgu in 
bo certificiran s strani 
neodvisnega organa, se 
bo zagotovila preglednost 
ponudb dobaviteljev.

Na področju izstavljanja 
računov in prikazovanja 
postavk na računu se 
predvideva enotna ureditev 
in objava enotne kode 
odjemalca, ki bo omogočala 
hitrejšo in enostavnejšo 
menjavo dobavitelja. 
Menjavo dobavitelja bo še 
olajšala možnost dostopa do 
podatkov o pretekli porabi 
vsem odjemalcem. Dostop do 
teh podatkov bo omogočen 
lokalno na števcu ali prek 
interneta za vsaj preteklih 
24 mesecev. V predlogu 
amandmaja, ki je predstavljen 
v Evropskem parlamentu, je 
dodana zahteva, da morajo 
tehnološki procesi s 1. 
januarjem 2025 zagotoviti, 
da se menjava dobavitelja 
izvede najkasneje v 24 urah 
vsak delovni dan. 

Za ranljive in energetsko 
revne odjemalce se bo 
morala cena energije določati 
z drugimi sredstvi kot z 
državnim poseganjem v 
cene oskrbe, kar pomeni, da 
naj bi se problematika teh 
odjemalcev reševala izven 
energetskega sektorja. 

Izmed vsebin, ki se 
nanašajo na novosti na 
področju odjemalcev, pa ni 

NOVOSTI NA PODROČJU UDELEŽENCEV TRGA:

NOVOSTI NA PODROČJU ODJEMALCEV:
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DIREKTIVA O SPODBUJANJU RABE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH 
VIROV IN POMEN TE DIREKTIVE ZA OSKRBO S TOPLOTO

pričakovati, da se bodo v plinsko direktivo prenesle vsebine, 
povezane s samooskrbo ter možnostjo sodelovanja na trgu s 
prilagajanjem odjema. 

snutek sprememb električne direktive 
poleg novih udeležencev trga in novosti 
na področju odjemalcev vključuje 
spremembe, ki so posledica uvedbe novih 
tehnologij ter drugačnega zagotavljanja 
sistemskih storitev. Dejstvo je, da je 
zastavljene cilje dekarbonizacije ter 
energetske učinkovitosti mogoče 
zagotoviti le z vključitvijo inovativnih 
storitev ter razvojem stroškovno 

učinkovitih hranilnikov energije in polnilne infrastrukture. 
Kakor na drugih področjih je tudi tukaj namen zakonodaje 
zagotavljanje konkurenčnosti in nepristranskosti. 

Sistemske storitve na trgu z električno energijo se bodo 
razvijale v smeri večje prožnosti, saj bodo posamezne storitve 

DRUGE NOVOSTI

lahko ponujali novi udeleženci na trgu, predvideva pa se tudi 
dopolnjena definicija sistemskih storitev. 

Področij novih tehnologij in sistemskih storitev na trgu z 
električno energijo ni mogoče primerjati s trgom z zemeljskim 
plinom, zato se prenos ne predvideva tega dela električne 
direktive v plinsko direktivo. Vsekakor pa bodo morali 
zakonodajalci pogledati razvoj storitev in plinske infrastrukture 
in jo ustrezno vključiti v prihajajočo spremenjeno plinsko 
direktivo.

Med novostmi, ki se bodo najverjetneje prenesle tudi v 
plinsko direktivo, spada obvezna priprava razvojnega načrta za 
distribucijski sistem ter vsebine, ki se nanašajo na nove naloge 
nacionalnih regulativnih organov. 

Namen te direktive je predvsem zagotoviti ustrezne 
zakonodajne podlage na ravni EU, da bo izpolnjen cilj, ki si ga je 
Evropski svet zadal oktobra 2014, to je doseči vsaj 27-odstotni 

O
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delež obnovljivih virov v celotni porabi energije v EU. Glavna 
področja, ki jih obravnava direktiva, so ciljni deleži energije 
iz obnovljivih virov, podpora električni energiji iz obnovljivih 
virov, potrdila o izvoru in samooskrba iz obnovljivih virov.

Izmed vsebine, ki bo urejena, je mogoče izluščiti področja, 
ki bodo imela neposreden ali posreden vpliv na daljinsko 
energetiko, saj se pričakuje, da bo toplota, ki se distribuira 
po distribucijskem sistemu toplote, proizvedena učinkovito 
in iz obnovljivih virov. Pomen direktive o spodbujanju rabe 
energije je tako pomemben predvsem za proizvajalce in 
distributerje toplote. 

Uvajanje novih tehnologij ali izpolnjevanje določenih ciljev je 
marsikdaj mogoče le ob zagotavljanju podpornih mehanizmov, 
zato je pomemben poudarek, da bodo morale biti podporne 
sheme za električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov, 
odprte za sodelovanje proizvodnih naprav iz drugih držav vsaj 
v višini 10 % od leta 2021 dalje, v nadaljnjih letih pa še več. 

Zaradi ugotavljanja ustrezne količine obnovljivih virov se 
na področju potrdil o izvoru predvideva izdajanje potrdil o 
izvoru tudi za vse oblike plina, ki sodijo med obnovljive vire 
(npr. biometan in vodik). Potrdila o izvoru se bodo izdajala 
tudi za energijo za daljinsko ogrevanje in hlajenje, pridobljeno 
iz obnovljivih virov. Do sedaj je bilo mogoče dobiti potrdila o 
izvoru za električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov 
in iz objektov za soproizvodnjo z visokim izkoristkom. 

irektiva o spodbujanju rabe energije iz 
obnovljivih virov določa dobaviteljem 
toplote in hladu obvezo zagotavljanja 
informacij končnim odjemalcem o 
energetski učinkovitosti in deležu 
energije iz obnovljivih virov v njihovih 
sistemih. Odjemalci bodo morali imeti 
tudi pravico odklopiti se od sistemov, ki 
ne obratujejo zadosti učinkovito in ne 
uporabljajo zadostnega deleža energije 

iz obnovljivih virov, in se namesto tega sami oskrbovati 
s toploto ali hladom iz obnovljivih virov ali se priklopiti na 
drugega ponudnika toplote. V bistvu to pomeni, da bodo 
sistemi za distribucijo toplote ali hladu morali biti odprti za 
različne dobavitelje, ki bodo svoje storitve ponujali iz različnih 
virov. Države članice bodo morale vzpostaviti sistem dostopa 
tretje strani tudi v sisteme za distribucijo toplote in hladu. 
Podobno kot pri električni energiji in plinu bodo edine izjeme 
možne le v primerih, ko sistem tehnično ne bo omogočal 
sodelovanja različnih ponudnikov toplote ali hladu. Navedena 
vsebina predstavlja novost in vodi ureditev dostopa do 

distribucijskega sistema toplote v smeri ureditve dostopa na 
področju električne energije in zemeljskega plina. 

Predvideva se večje povezovanje oskrbe s toploto in hladom 
s trgom električne energije. Predlog direktive namreč določa, 
da bodo morale države članice od distribucijskih operaterjev 
električne energije zahtevati, da bodo vsaj vsaki dve leti v 
sodelovanju z operaterji sistemov za oskrbo s toploto in 
hladom ocenili potencial teh sistemov za zagotavljanje storitev 
izravnave in drugih sistemskih storitev v elektroenergetskem 
sistemu. 

Predlog sprememb direktive o energetski učinkovitosti 
prinaša tudi spremembe na področju merjenja porabe 
toplote (vključno s hladom). Glavnina sprememb se nanaša 
na to, da bodo morali biti vsi obračuni toplote oz. hladu 
opravljeni na podlagi dejanske porabe odjemalcev. Pogoj 
za to pa je zagotovitev stroškovno učinkovitega zajemanja 
merilnih podatkov. V primeru skupnih odjemnih mest pri 
odjemu toplote (največkrat gre tu za večstanovanjske 
zgradbe s skupnimi kotlovnicami ali toplotnimi podpostajami) 
se bo poraba energije posameznega odjemalca merila in 
obračunavala z uporabo delilnikov ali sekundarnih merilnikov 
toplote. Predlog spremembe direktive prav tako zahteva, 
da bodo odjemalci morali imeti brezplačen dostop do vseh 
podatkov o porabi in do ostalih obračunskih podatkov. V tem 
delu direktiva sledi splošnemu cilju zagotavljanja ustreznih in 
pravočasnih informacij končnim odjemalcem, ki lahko na ta 
način uravnavajo svojo porabo energije.

DIREKTIVA O ENERGETSKI UČINKOVITOSTI IN OSKRBA S 
TOPLOTO

EK v energetskem svežnju postavlja energetsko 
učinkovitost kot enega izmed ključnih ciljev 

podnebno-energetske politike EU s stališčem, da 
je najcenejša, najbolj čista in najbolj zanesljiva 

tista energija, ki je ne porabimo. Doseganje boljše 
energetske učinkovitosti predstavlja stroškovno 

učinkovit način spodbujanja prehoda na 
nizkoogljično gospodarstvo ter ustvarja pogoje za 

ustvarjanje rasti, zaposlovanja in naložb. 
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DRUGE POMEMBNEJŠE SPREMEMBE DIREKTIV IN UREDB

Uredba o notranjem trgu z električno energijo bo predvidoma 
nadomestila dosedanjo uredbo o dostopu do omrežja 
za čezmejne izmenjave električne energije. Nova uredba 
je potrebna zaradi vse večje integracije proizvodnje iz 
obnovljivih virov in soproizvodnje blizu mesta odjema kot tudi 
tehnološkega napredka na področju pametnih omrežij in bo 
posegla tudi na področje distribucijskega sistema. Tako predlog 
uredbe med drugim predvideva vzpostavitev evropskega 
združenja distribucijskih operaterjev, katerega namen je 
med drugim zagotoviti ustrezno sodelovanje distribucijskih 
operaterjev na področju razvoja omrežja, novih storitev, 
integracije obnovljivih virov, prilagajanja odjema, pripravi 
omrežnih pravil in sodelovanje z združenjem sistemskih 
operaterjev ENTSO-E. Uredba bo posegla tudi na področje 
tarif za uporabo prenosnega in distribucijskega omrežja z 
namenom harmonizacije oblikovanja tarif, kar na področju 
plina vzpostavlja Uredba 2017/460 o oblikovanju kodeksa 
omrežja o usklajenih tarifnih strukturah za plin. 

Iz obsežnega energetskega svežnja z na-
slovom Čista energija za vse Evropejce 
je mogoče razbrati prihodnje usmeritve 
Evropske komisije ne samo na področju 
električne energije, ampak tudi na 
področju plina in toplote. Dejstvo je, da se 
daje odjemalcem osrednja vloga, saj s svo-
jim ravnanjem prehajajo iz neaktivnega 
udeleženca v aktivnega udeleženca trga z 
energijo. Odjemalci v prihodnje ne bodo le 
odjemali energije iz omrežja, ampak bodo 
iskali možnosti vključevanja lastne proiz-
vodnje v fleksibilen distribucijski sistem. 
Ne samo odjemalci, tudi operaterji - pred-
vsem distribucijski operaterji električne 
energije, se bodo morali prilagoditi novim 
razmeram na trgu. V energetskem svežnju 
se ob povečani in aktivni vlogi odjemalca 
pojavlja precej priložnosti tudi za proizva-
jalce in operaterje, ki bodo morali skrbeti, 
da bo v njihovih sistemih proizvedene in 
prenesene čim več energije iz obnovljivih 
virov, ki bo uporabljena učinkovito. 

Kakor vsaka sprememba tudi energet-
ski sveženj predstavlja mnogo izzivov ne 
samo na področju trga z električno ener-
gijo, ampak tudi za daljinsko energetiko. 
Dodatne izzive pa bo prinesel nov za-
konodajni sveženj s področja zemeljskega 
plina, ki bo predstavljen takoj po dokončni 
uskladitvi tega energetskega svežnja, ka-
terega namen je zagotoviti k potrošniku 
usmerjen prehod na uporabo čiste ener-
gije.

ZAKLJUČEK

Nova Uredba o pripravljenosti na tveganja v 
elektroenergetskem sektorju bo pokrivala področje 
sigurnosti oskrbe z električno energijo in določala 

ukrepe, s katerimi bi se vnaprej pripravili na 
morebitno krizo pri oskrbi z električno energijo, 
ki bi lahko bila posledica izjemnih vremenskih 
razmer, zlonamernih napadov ali pomanjkanja 
goriv za proizvodnjo električne energije. Uredba 
je v marsičem primerljiva z Uredbo o ukrepih za 

zagotavljanje zanesljivosti s plinom (EC 994/2010), 
ki navedeno področje že ureja za področje plina. 
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