
obľazac za dostavu prĺmjedbĺ na pľijedlog izmjena ĺ dopuna
opóih uvjeta opskrbe plinom

OBRAZAC
SUDJELoVANJA U sAvJETovANJU sA ZNNTERESIRANoM JAv|ĺoŠĆu

Naziv prijedloga propisa ili akta Izmjene i dopune općih uujeta opskrbe plinom

Naziv tijela nadležnog zaizľ:adu prijedloga Hrvatską energetska regulatorna agencija

Naziv, odnosno ime i prezime predstavnika zainteresirane
javnosti

RWE Plin d.o.o.

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala
primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje
predstavnika zainteresiĺane javnosti

Zoran Miliša

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje
predstavljate

opskrbljivač plinom

x objava s nazivom predstavnika ząinteresirąne javnosti
Suglasnost za objavljivanje ovih primjedbi i prijedloga s
nazivom predstavnika zainteresirane javnosti ili anonimno
(upisati + ispred izabrane opcije)

AnonimnTobiava

Datum izrade:

ll( Pl!tĘ\ :o !]ľ

(poęis ovlaštene n o.o.
Caprrška tlłica 6
l o000 Zaqĺen

NaDomene:

I. U nąstavku ovog obrasca upisuju se načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta te primjedbe i prijedlozi
za pojedine čląnke. Tablice se mogu slobodno proširivati.

2. Ukoliko se obrazac primjedbi šalje pošlom ilifaksom (0]/6I I5-344), obrazacje potrebno potpisati.
obrąsci se šalju na adresu

Hrvątską energetska regulatorna agencija
,,za saujetovanje"
Ulica grada Vultovąra 14
1 0000 Zagreb

Hrvatska energetska regulatorna agencija
Datum: 17.07,2017.

Klasa: 900-0U17-0UOOO7
Ur.br:37Ż-l7-ll
org' jed.: 04|o ŕ Pril.:

I



Načelne pľimjedbe na prĺjedlog propĺsa ili akta

RWE Plin d.o.o. nema pojedinačne prijedloge i primjedbe na članke prijedloga izmjena i dopuna općih uvjeta opskĺbe
plinom, međutim smatramo da načelno predloženim izmjenama i dopunama nije riješena pľoblematika na tržištu
p|ina. Također, objavljenim izmjenama i dopunama nisu obuhvaćena obvezujuća tumačenja:

. obvezujuće tumačenje općih uvjeta opskrbe plinom u dijelu koji se odnosi na promjenu opskľbljivača
o Promjena opskľbljivača plinom - dodatne upute za postupanje i pojašnjenja

koja je HERA bila prisiljena donijeti zbog postupanja pojedinih energetskih subjekata odnosno ignoriranja odredbi
općih uvjeta opskbe plinom, a kojih se isti ti energetski subjekti i dalje ne pridrävaju.

Načelne primjedbe po poglavljima:

. Ugovorni odnosi između opskĺbljivača plinom i krajnjeg kupca:
- Smatramo da se općim uvjetima tľeba definirati tipski Ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge kao i

Ugovor o zajamčenoj opskrbi kĺajnjeg kupca. S obzirom da u RH trenutno djeluje 34 opskbljivača u obvezi
javne usluge, a da bi prema prirodi Zakona svi kĺajnji kupci korisnici javne usluge na cijelom teritońju RH
trebali imati iste uvjete opskĺbe, smatramo da je neoporfuno, nepraktično i dokazano ,,nekontrolabilno" da
svaki opskĺbljivač u obvezijavne usluge ima svoj ,,tipski" Ugovor o opskĺbi plinom u obvezijavne usluge"
odobren od HERA-e.

- Smatramo da se dodatno i detaljno treba razraditi uloga oDS-a i opskĺbljivača kod ustupanja Ugovora trećoj
strani. Praksa je pokazala da svaki oDS ima svoju interpretaciju i pravila kod sklapanja Ugovora o opskľbi s
najmoprimcima' To posebice oteäava sklapanje ugovora o opskĺbi poslovnih subjekata (poduzetnici, obrtnici)
kojim je u nekim slučajevima ,,uvjetima" onemogućen izbor opskĺbljivača plinom.

Uvjeti obračuna i naplate isporučenog plina:
Načelno smatramo da se općim uvjetima tľeba izjednačiti sve kajnje kupce iste kategorije u njihovim
pravimďobvezama. Ne vidimo razloga zašto bise za kľajnje kupce korisnike javne usluge primjenjivala
drugačija obračunska razdoblja.
S obzirom na obveze opskrbljivača propisane ovim poglav|jem' smatramo da isto treba dopuniti odredbama
kojim će se osigurati da oDS-ovi opskrbljivačima dostave pravovTemeno i na transparentan i unificiran način
obrađene podatke (pľije svega mjeme) potrebne za ispunjenje obveza opskrbljivača
Dijelu kojim se definira obustava i ponovna uspostava općim uvjetima potrebno je standardizirati idetaljno
definirati proceduru i rokove u procesu isključenja i ponovnog uključenja u dijelu koji se odnosi na
komunikaciju opskrbljivač _ oDs. Trenutno obveze, rokovi, način komunikacije i potrebna dokumentacija
ni na koji način nije definirana pa svaki oDS ima svoju interpretaciju. Navedena tematika dosta je kvalitetno
riješena u dokumentu: opći uvjeti za korištenje mreŽe i opskrbu električnom energijom (Narodne novine. br.

E5/L5)

o Mjere zaštite krajnjih kupaca
_ Naziv ovog poglavlja mogao bi se promijeniti u ,,Mjere zaštite krajnjih kupaca od postupanja opskbljivača"
- Smatramo da je poglavlje nepotpuno i da ga treba nadopuniti i mjerama zaštite krajnjeg kupca od postupanja

oDS-a' s obzirom da prema našem iskustvu većina prigovoľa koje smo dobili od krajnjeg kupca bili su
uvjetovani činjenjem ili nečinjenjem oDS_a.

Promjena opskrblj ivača
Smatramo da sam postupak promjene opskbljivača treba u poĘunosti redefinirati, da sadašnja procedura nije
praktična, nije pohebna, nije u skladu s ,,trŽišnim" principima i nije u interesu kĺajnjeg kupca i njegovog
prava na promjenu opskrbljivača.
Smatramo da su u postupku uvedeni formalno/neformalno potpuno nepotrebni koraci primjeńce, dostava
poĘisanog oBRl_Ds obrasca u HRoTE platformu. Prema našim saznanjima ovakva praksa ne postoji nigdje
osim u postupku promjene opskľbljivača na tržištu plina u RH. Ne postoji nikakva swha za navedeno osim
dokazivanja da je kupac stvarno potpisao navedeni obrazac. Kome se to dokazuje HROTE-u, HERA-i? Ili
oDS_u u okviru vertikalno integriranog subjekta kako bi mu se pomoglo da u funkciji opskľbljivača pokuša
spriječiti kupca da promjeni opskĺbljivača. ovakva praksa je dokazano neprihvatljiva i nepotrebna primjerice
na trŽištu električne energije u RH.
Potpisivanje ugovora u koraku Kl3' odnosno na kaju postupka promjene opskľbljivača potpuno je
besmisleno i protivno logici otvorenog trŽišta. Ugovorna obveza se sklapa nakon postupka promjene
opskrbljivača? Potrebnoje razdvojiti postupke ugovaranja i postupak promjene opskrbljivača. Postupak
promjene opskbljivača hebao bi biti samo tehnički postupak koji ne bi smio utjecati na komercijalni odnos
ugovornih strana. Sama priroda tržišta plina (veleprodajnog imaloprodajnog) definirana je mehanizmima i
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rokovima kojíproidazn iz tebnologije i EU/cRo regulative. Trenutak ugovaraĺrja može u[iecati na
ugovoreĺru ciieĺru *50%. Miiešaąie postupka ugovaľaĺrja i postupka pľomjene opslabljivača de facto kupca
dovodi u pozíciju da novi ugovor moŽo sklopiti samu tijekom promjene opskľbljivača odĺrosno u trenutku
kada mu važeći ugovor ističe, npr. tri mjeseca prije mogao je poĘísati Ugovor po amho povoľníjim
uvjetima.
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Pľimjedbe i prijedlozi za pojedine članke prijedloga propisa ili akta s obrazloženjem, odnosno
podlogama

Članak l

Članak 2.

Članak 3

Članak 4
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