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ENERGETSKA POLITIKA: SPLOŠNA NAČELA

Izzivi, s katerimi se Evropa sooča na področju energetike, vključujejo vprašanja, kot so
vse večja odvisnost od uvoza, majhna diverzifikacija, visoke in nestabilne cene energije,
rastoče svetovno povpraševanje po energiji, varnostna tveganja v državah proizvajalkah in
tranzitnih državah, vse večje grožnje podnebnih sprememb, počasen napredek na področju
energetske učinkovitosti, izzivi, ki jih prinaša vse večji delež obnovljivih virov energije,
ter potreba po večji preglednosti, nadaljnjem povezovanju in medsebojni povezanosti
energetskih trgov. Bistvo evropske energetske politike tvorijo številni ukrepi, namenjeni
vzpostavitvi povezanega energetskega trga, zagotavljanju zanesljive oskrbe z energijo in
trajnosti energetskega sektorja.

PRAVNA PODLAGA

Člen 194 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).
Posebne določbe:
— zanesljiva oskrba z energijo: člen 122 PDEU;

— energetska omrežja: členi 170 do 172 PDEU;

— premog: protokol št. 37 pojasnjuje finančne posledice izteka Pogodbe o ustanovitvi
Evropske skupnosti za premog in jeklo leta 2002;

— jedrska energija: Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Pogodba
Euratom) je pravna podlaga za večino evropskih ukrepov na področju jedrske energije.

Druge določbe, ki vplivajo na energetsko politiko:
— notranji energetski trg: člen 114 PDEU;

— zunanja energetska politika: členi od 216 do 218 PDEU

CILJI

V skladu z Lizbonsko pogodbo so glavni cilji energetske politike EU:
— zagotoviti delovanje energetskega trga;

— zagotoviti zanesljivo oskrbo z energijo v Uniji;

— spodbujati energetsko učinkovitost in varčevanje z energijo ter razvijanje novih in
obnovljivih virov energije ter

— spodbujati medsebojno povezovanje energetskih omrežij.

S členom 194 PDEU so nekatera od teh področij energetske politike prešla v deljeno pristojnost,
s čimer je bil storjen korak k skupni energetski politiki. Kljub temu pa to ne vpliva na
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„pravico držav članic, da določijo pogoje za izkoriščanje svojih energetskih virov, na izbiro med
različnimi viri energije in na splošno strukturo njihove oskrbe z energijo“ (člen 194(2)).

DOSEŽKI

A. Splošni okvir politike
Aktualni program politike temelji na celostni povezani podnebni in energetski politiki, ki jo je
Evropski svet sprejel marca 2007 in ki do leta 2020 predvideva uresničitev naslednjih ciljev:
— najmanj 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v primerjavi z ravnmi iz

leta 1990;

— povečanje deleža obnovljivih virov v porabi energije na 20 % in

— 20-odstotno izboljšanje energetske učinkovitosti.

Komisija je 27. marca 2013 objavila zeleno knjigo z naslovom Okvir podnebne in energetske
politike do 2030 (COM(2013)0169), s katero je sprožila razpravo o ciljih in politikah po
letu 2020.
V sporočilu Komisije z naslovom Energetski načrt za leto 2050 (COM(2011)0885), ki
obravnava izzive in priložnosti EU na njeni poti k dolgoročni dekarbonizaciji, so opisani različni
dolgoročni scenariji.
B. Dokončno oblikovanje notranjega energetskega trga
Evropski svet se je 4. februarja 2011 dogovoril o velikopoteznem cilju, da se do leta 2014
dokončno vzpostavi notranji energetski trg in zagotovi, da v Evropski uniji ne bo energetskih
otokov. Marca 2014 je ta cilj znova potrdil. Med glavne zakonodajne instrumente sodijo
tretji energetski sveženj, uredba o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo (Uredba
(EU) št. 347/2013) in uredba o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga
(Uredba (EU) št. 1227/2011), njihov namen pa je prispevati k boljšemu delovanju notranjega
energetskega trga (5.7.2 o notranjem energetskem trgu).
C. Krepitev zunanjih odnosov na področju energetike
Komisija je 7. septembra 2011 sprejela sporočilo o zanesljivosti oskrbe z energijo in
mednarodnem sodelovanju – Energetska politika EU: povezovanje s partnerji zunaj naših meja
(COM(2011)0539), da bi spodbudila nadaljnje čezmejno sodelovanje EU s sosednjimi državami
in ustvarila širše regulativno območje, in sicer z redno izmenjavo informacij o medvladnih
sporazumih ter s sodelovanjem na področju konkurence, varnosti, dostopa do omrežij in
zanesljive oskrbe z energijo. Na podlagi tega je bila 25. oktobra 2012 sprejeta odločitev, da se
vzpostavi mehanizem za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi med državami
članicami in tretjimi državami na področju energije (T7-0343/2012).
D. Izboljšanje zanesljive oskrbe z energijo
Glede na osrednji pomen nafte in plina za zanesljivo oskrbo EU z energijo je ta sprejela številne
ukrepe, da bi zagotovila izvajanje ocen tveganj ter razvoj primernih preventivnih načrtov
ukrepov in načrtov za izredne razmere. Uredba (EU) št. 994/2010 o ukrepih za zagotavljanje
zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Direktive Sveta 2004/67/ES je bila sprejeta
20. oktobra 2010, da bi z njo okrepili preventivne mehanizme in mehanizme za ukrepanje
v kriznih razmerah. Zaradi Direktive 2009/119/ES morajo države članice vzdrževati minimalne
zaloge nafte, ki ustrezajo povprečnemu dnevnemu neto uvozu za 90 dni ali povprečni dnevni
domači porabi za 61 dni, odvisno od tega, katera količina je večja.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0169
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0885
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.7.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0539
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0343
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Evropski svet je marca 2014 kot odgovor na krizo v Ukrajini pozval Komisijo, naj do junija 2014
predloži celovit načrt za zmanjšanje energetske odvisnosti EU.
E. Izboljšanje energetske učinkovitosti
Temelj politike EU o energetski učinkovitosti je Direktiva 2012/27/EU z dne 25. oktobra 2012
o energetski učinkovitosti, s katero se želi zagotoviti, da bodo države članice uresničile cilje
za leto 2020. K drugim pomembnim instrumentom politike sodijo še označevanje izdelkov in
ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti zgradb (5.7.3 o energetski učinkovitosti).
F. Čim boljša izraba domačih energetskih virov EU (tudi obnovljivih)
Med prednostne naloge, o katerih se je maja 2013 dogovoril Evropski svet, sodita povečanje
raznolikosti oskrbe z energijo v EU in razvoj lokalnih virov energije, da bi zagotovili zanesljivo
oskrbo z energijo in zmanjšali energetsko odvisnost od tretjih držav. Direktiva 2009/28/ES z dne
23. aprila 2009 je na področju obnovljivih virov energije uvedla cilj, da mora delež obnovljivih
virov v porabi energije do leta 2020 doseči 20 % (5.7.4 o obnovljivi energiji).
G. Raziskave, razvoj in predstavitveni projekti
1. Obzorje 2020
Program Obzorje 2020 poteka od leta 2014 do leta 2020 in je osrednje orodje EU za spodbujanje
raziskav na področju energetike. Za podporo razvoju čiste, varne in učinkovite energije ter
trajnostni razvoj je bilo dodeljenih 5.931 milijonov EUR.
2. Evropski strateški načrt za energetsko tehnologijo (načrt SET)
Načrt SET, ki ga je Komisija sprejela 22. novembra 2007, je namenjen hitrejši uvedbi
učinkovitih energetskih tehnologij z nizkimi emisijami ogljika na trg ter njihovi uveljavitvi.
Načrt spodbuja ukrepe za pomoč pri razvijanju tehnologij, ki jih EU potrebuje za uresničitev
političnih ciljev, in omogočanju podjetjem, da izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja nov pristop
k energiji. Komisija je v svojem sporočilu z naslovom Vlaganje v razvoj tehnologij z nizkimi
emisijami ogljika (Načrt SET) (COM(2009)0519) ocenila izvajanje načrta in zaključila, da je
treba na ravni EU odločneje ukrepati, če želimo, da bodo načrti za razvoj širokega nabora
tehnologij uspešni.
3. Prihodnja strategija za energetsko tehnologijo
Komisija je svojem sporočilu z naslovom Energijske tehnologije in inovacije
(COM(2013)0253), objavljenem 2. maja 2013, predstavila strategijo, ki bo zagotovila, da bo EU
obdržala vrhunski tehnološki in inovacijski sektor za reševanje izzivov do leta 2020 in po njem.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament je vedno odločno podpiral skupno energetsko politiko, namenjeno reševanju
vprašanj konkurenčnosti, energetske varnosti in trajnostnega razvoja. Večkrat je pozval
k usklajevanju, odločnosti, sodelovanju in solidarnosti med državami članicami pri spopadanju
s sedanjimi in prihodnjimi izzivi na notranjem trgu EU ter k politični zavezanosti vseh držav
članic in močni pobudi iz Evropske komisije pri napredovanju k uresničitvi ciljev za leto 2020.
Prizadeva si za večjo povezanost energetskih trgov ter sprejemanje visoko zastavljenih pravno
zavezujočih ciljev glede obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti in zmanjševanja
emisij toplogrednih plinov. Parlament v zvezi s tem podpira močnejšo zavezanost ciljem EU
in poudarja, da mora nova energetska politika podpirati dolgoročni cilj zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov za 80–95 % do leta 2050.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.7.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.7.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0519
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0253
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Prav tako podpira diverzifikacijo virov energije in dobavnih poti, predvsem razvoj južnega
plinskega koridorja, tesnejše sodelovanje z državami ob Kaspijskem morju oziroma bolj splošno
pomen plinskih in elektroenergetskih povezav prek srednje in jugovzhodne Evrope vzdolž osi
sever–jug, povečanje števila medsebojnih povezav, diverzifikacijo terminalov za utekočinjeni
zemeljski plin in razvoj plinovodov ter posledično odpiranje notranjega trga.
Glede na vse večjo odvisnost Evrope od fosilnih goriv je Parlament pozdravil načrt SET, saj je
prepričan, da bo pomembno prispeval k trajnostni in zanesljivi oskrbi ter potrdil, da je nujno
potreben za uresničenje energetskih in podnebnih ciljev EU do leta 2020. Izpostavil je tudi, da
so raziskave pri zagotavljanju trajnostne oskrbe z energijo bistvenega pomena, in poudaril, da je
treba na področju novih energetskih tehnologij – tako obnovljivih virov energije kot trajnostnih
tehnologij fosilnih goriv – združiti moči in za uspešno izvajanje načrta zagotoviti dodatna javna
in zasebna sredstva.
Nedavne pomembnejše resolucije:
— z dne 15. decembra 2015: Evropski parlament je kot odziv na sporočilo Komisije

sprejel resolucijo z naslovom Evropski energetski uniji naproti. Parlament se je seznanil
s petimi stebri energetske unije, kot jih je opisala Komisija, in vztrajal, da morajo
politike, sprejete v sklopu teh stebrov, vedno prispevati k zagotavljanju zanesljive oskrbe
z energijo, razogljičenja, dolgoročne trajnosti gospodarstva ter dostopnih in konkurenčnih
cen energije; ponovno je poudaril, da je energija javna družbena dobrina, zato bi se morala
EU bolj osredotočiti na energijsko revščino in spodbujati konkretne ukrepe za reševanje
tega problema;

— z dne 5. februarja 2014 o okviru podnebne in energetske politike do 2030 (T7-0094/2014);

— z dne 10. septembra 2013 o boljšem delovanju notranjega energetskega trga
(T7-0344/2013);

— z dne 21. maja 2013 o sedanjih izzivih in priložnostih za energijo iz obnovljivih virov na
notranjem evropskem energetskem trgu (T7-0201/2013);

— z dne 21. maja 2013 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti
dejavnosti iskanja, raziskovanja in izkoriščanja nafte in zemeljskega plina na morju
(T7-0200/2013);

— z dne 14. marca 2013 o energetskem načrtu za leto 2050, prihodnosti z energijo
(T7-0088/2013);

— z dne 12. marca 2013 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah
za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe št. 1364/2006/ES
(T7-0061/2013);

— z dne 11. septembra 2012 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o energetski
učinkovitosti ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (T7-0306/2012);

— z dne 12. junija 2012 o sodelovanju na področju energetske politike s partnerji izven
naših meja: strateški pristop k zanesljivi, trajnostni in konkurenčni oskrbi z energijo
(T7-0238/2012).

Dagmara Stoerring
05/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2014)0094
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0344
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0201
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0200
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0088
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0061
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0306
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0238
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