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ENERGETSKA POLITIKA: SPLOŠNA NAČELA

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

PRAVNA PODLAGA

Člen 194 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).
Posebne določbe:
— zanesljivost oskrbe: člen 122 PDEU;

— energetska omrežja: členi od 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 ukrepov EU 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 s strategijo za energetsko unijo (2015) ima energetska politika EU pet glavnih
ciljev:
— diverzifikacija evropskih virov energije, zagotavljanje energetske varnosti

s solidarnostjo in sodelovanjem med državami EU;
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— zagotovitev delovanja popolnoma integriranega notranjega energetskega trga, ki
bi omogočal prosti pretok energije po vsej EU z ustrezno infrastrukturo in brez
tehničnih ali regulativnih ovir;

— povečanje energijske učinkovitosti in zmanjšanje odvisnosti od uvoza energije,
zmanjšanje emisij ter spodbujanje delovnih mest in rasti;

— razogljičenje gospodarstva in prehod na nizkoogljično gospodarstvo v skladu
s Pariškim sporazumom;

— spodbujanje raziskav na področju nizkoogljičnih tehnologij in tehnologij čiste
energije ter namenjanje prednosti raziskavam in inovacijam za spodbujanje
energetskega prehoda in povečanje konkurenčnosti.

S členom 194 PDEU so nekatera od teh področij energetske politike prešla v deljeno
pristojnost, s čimer je bil storjen korak v smeri skupne energetske politike. Kljub temu
pa to ne vpliva „na 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
Sedanja politična agenda temelji na uskladitvi energetskih ciljev EU s podnebnimi cilji
novega svežnja Pripravljeni na 55, ki je bil predlagan julija 2021 in vključuje:
— do leta 2030 zmanjšati emisije toplogrednih plinov v EU za vsaj 55 % v primerjavi

z ravnmi iz leta 1990;

— do leta 2050 doseči neto ničelne emisije toplogrednih plinov.

Cilj celostne povezane podnebno-energetske politike, ki jo je Evropski svet sprejel
24. oktobra 2014 in revidiral decembra 2018, je do leta 2030 uresničiti naslednje cilje:
— povečati delež obnovljivih virov v porabi energije na 32 %;

— povečati energijsko učinkovitost za 32,5 %;

— povezati vsaj 15 % elektroenergetskih sistemov EU.

Trenutno potekajo pogajanja o novih energetskih ciljih EU. Ti cilji bodo predlagani za
leto 2030:
— povečati delež obnovljivih virov v porabi energije na 42–45 %;

— zmanjšanje porabe primarne energije v EU za 40–42 %, končne energije pa za
36–40 %.

Komisija je 25. februarja 2015 objavila strategijo za energetsko unijo
(COM(2015)0080), katere cilj je vzpostavitev energetske unije, ki bo gospodinjstvom
in podjetjem v EU zagotovila zanesljivo, trajnostno, konkurenčno in cenovno dostopno
oskrbo z energijo. Dne 30. novembra 2016 je predlagala sveženj „Čista energija za vse
Evropejce“ (COM(2016)0860). Sestavlja ga osem zakonodajnih predlogov, ki zajemajo
upravljanje (uredba o upravljanju energetske unije ((EU) 2018/1999)), zasnovo trga
z električno energijo (direktiva o električni energiji ((EU) 2019/944), uredba o električni
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energiji ((EU) 2019/943) in uredba o pripravljenosti na tveganja ((EU) 2019/941)),
energijsko učinkovitost (direktiva o energijski učinkovitosti ((EU) 2018/2002), direktiva
o energijski učinkovitosti stavb ((EU) 2018/844)), energijo iz obnovljivih virov (direktiva
o energiji iz obnovljivih virov ((EU) 2018/2001)) in pravila za regulatorja, Agencijo
EU za sodelovanje energetskih regulatorjev (uredba (EU) 2019/942 o ustanovitvi
agencije ACER). Zadnji element svežnja, tj. uredba o upravljanju energetske unije,
je bil dokončno sprejet 4. decembra 2019. V skladu z uredbo morajo države
članice EU pripraviti desetletne celovite nacionalne energetske in podnebne načrte za
obdobje 2021–2030, vsaki dve leti predložiti poročilo o napredku in pripraviti dosledne
nacionalne dolgoročne strategije za uresničevanje ciljev Pariškega sporazuma.
S Sklepom (EU) 2019/504 so bile zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU uvedene
spremembe politike EU na področju energijske učinkovitosti in upravljanja energetske
unije. V njem so bili podatki o predvideni porabi energije za leto 2030 tehnično
prilagojeni za Unijo 27 držav članic.
Komisija je 14. julija in 15. decembra 2021 objavila sveženj Pripravljeni na 55, cilj
katerega je bil zmanjšanje emisij do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990
za vsaj 55 %, EU pa naj bi do leta 2050 postala ogljično nevtralna. Ta veliki
sveženj obsega pregled vseh obstoječih aktov EU o podnebju in energiji, vključno
z direktivo o energiji iz obnovljivih virov (COM(2021)0557), direktivo o energijski
učinkovitosti (COM(2021)0558) in direktivo o obdavčitvi energije (COM(2021)0563),
direktivo o energijski učinkovitosti stavb (COM(2021)0802), direktivo o plinu
(COM(2021)0803) in uredbo (COM(2021)0804). Vključuje pa tudi nove predloge,
kot so uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva (COM(2021)0559),
pobuda ReFuelEU za letalstvo (COM(2021)0561) in pobuda FuelEU za pomorstvo
(COM(2021)0562).
Evropska komisija je 18. maja 2022 kot odziv na težave in motnje na svetovnem
energetskem trgu, ki jih je povzročila ruska invazija na Ukrajino, predstavila načrt
REPowerEU (COM(2022)0230). Cilj načrta je odpraviti odvisnost EU od ruskih fosilnih
goriv in doseči nadaljnji napredek pri reševanju podnebne krize.
B. Dokončanje notranjega energetskega trga
Popolnoma povezan in dobro delujoč notranji energetski trg zagotavlja cenovno
dostopno energijo, potrebne cenovne signale za naložbe v zeleno energijo ter oskrbo
z energijo in omogoča najcenejšo pot do podnebne nevtralnosti.
Zakonodaja o notranjem energetskem trgu je bila prvič uvedena s tretjim energetskim
svežnjem (2009–2014), ki zajema pet področij: ločevanje, nacionalne neodvisne
regulatorje, sodelovanje, agencijo Evropske unije za sodelovanje energetskih
regulatorjev in pravične maloprodajne trge. Za izboljšanje čezmejnega sodelovanja
sta bili s svežnjem oblikovani Evropska mreža operaterjev prenosnih sistemov za
električno energijo (ENTSO-E) in Evropska mreža sistemskih operaterjev prenosnih
omrežij zemeljskega plina (ENTSO-G). Sveženj je med drugim vključeval Uredbo (EU)
št. 1227/2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga ter politiko
vseevropskih energetskih omrežij (TEN-E), ki temelji na Uredbi (EU) št. 347/2013
o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo.
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Četrti energetski sveženj (2015–2020) z naslovom Čista energija za vse Evropejce je bil
osredotočen na zasnovo trga z električno energijo (direktiva o električni energiji, uredba
o električni energiji, uredba o pripravljenosti na tveganja, uredba o agenciji ACER).
Z njim so bila uvedena nova pravila o električni energiji za shranjevanje energije,
spodbude za odjemalce, katerih namen je prispevati k boljšemu delovanju notranjega
energetskega trga, nacionalni energetski in podnebni načrti za obdobje 2021–2030 ter
okrepljena vloga agencije ACER. V zadnjih letih je obravnaval tudi izstop Združenega
kraljestva iz EU (glej poglavje 2.1.9 o notranjem energetskem trgu).
Peti energetski sveženj z naslovom Pripravljeni na 55 je bil objavljen v dveh delih, in
sicer 14. julija in 15. decembra 2021, in je trenutno v obravnavi. Namen svežnja je
uskladiti energetske cilje z novim evropskim podnebnim ciljem, tj. zmanjšanje emisij
do leta 2030 za vsaj 55 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990 in doseganje ogljične
nevtralnosti do leta 2050. Sveženj se osredotoča predvsem na obnovljive vire energije,
energijsko učinkovitost, obdavčitev energije, zračni in pomorski promet ter stavbe.
Komisija je decembra 2021 predlagala revizijo (COM(2021)0803, COM(2021)0804)
direktive o plinu (2009/73/ES) in uredbe o plinu ((ES) št. 715/2009). Ta revizija predlaga
tudi regulativni okvir za konkurenčne trge razogljičenega plina, vključno z zasnovo in
razvojem novega trga vodika v EU.
Komisija je 18. maja 2022 v okviru načrta REpowerEU (COM(2022)0230) predlagala,
naj se do leta 2030 za nadomestitev zemeljskega plina, premoga in nafte v panogah, ki
jih je težko razogljičiti, in v prometnem sektorju proizvede 10 milijonov ton obnovljivega
vodika doma, 10 milijonov ton pa uvozi. Komisija je 14. septembra 2022 predlagala
nujno posredovanje na evropskih energetskih trgih (COM(2022)0473) zaradi nedavnih
dramatičnih zvišanj cen. To je vključevalo izredne ukrepe za zmanjšanje povpraševanja
po električni energiji in ukrepe za prerazporeditev presežnih prihodkov energetskega
sektorja končnim odjemalcem.
C. Energijska učinkovitost
Temelj politike EU za energijsko učinkovitost je Direktiva 2012/27/EU o energijski
učinkovitosti, ki določa sklop zavezujočih ukrepov za pomoč EU pri doseganju cilja
20-odstotne energijske učinkovitosti do leta 2020. Z direktivo so bili uvedeni tudi
cilji varčevanja z energijo in številne politike za energijsko učinkovitost, vključno
z energijsko učinkovitimi prenovami in obveznimi energetskimi izkaznicami za stavbe,
minimalnimi standardi energijske učinkovitosti za različne izdelke, oznakami energijske
učinkovitosti in pametnimi števci ter določitvijo pravic potrošnikov. Decembra 2018 se
je z revidirano direktivo o energijski učinkovitosti Direktiva/2018/2002/EU povečal cilj
EU na področju energijske učinkovitosti za leto 2030 na skupno vsaj 32,5 % glede na
projekcije modeliranja iz leta 2007.
Komisija je julija 2021 predlagala revidirano direktivo o energijski učinkovitosti
(COM(2021)0558), ki povečuje cilje energijske učinkovitosti za leto 2030 na 39 % za
porabo primarne energije in 36 % za porabo končne energije, glede na projekcije
modeliranja iz leta 2007. Določa tudi obveznosti držav članic glede letnih prihrankov
energije v višini 1,5 % njihove porabe končne energije v obdobju 2024–2030.
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Komisija je maja 2022 v okviru načrta Repower EU (COM(2022)0230) predlagala
revizijo ciljev energijske učinkovitosti (COM(2022)0222), da bi postopno odpravili uvoz
ruskih fosilnih goriv z zmanjšanjem porabe energije za vsaj 13 % do leta 2030, glede
na projekcije modeliranja iz leta 2007 (v absolutnem smislu na največ 750 milijonov
ton ekvivalenta nafte (Mtoe) in 980 Mtoe porabe končne in primarne energije v EU
do leta 2030). Predlog, o katerem trenutno potekajo pogajanja, vključuje vrsto ciljev
zmanjšanja porabe primarne in končne energije v EU v višini 40–42 % in 36–40 %.
Spremenjena direktiva o energijski učinkovitosti stavb (Direktiva (EU) 2018/844) določa
časovne načrte z okvirnimi mejniki za leta 2030, 2040 in 2050 ter državam članicam
nalaga oblikovanje dolgoročne strategije, s katero naj bi podprle prenovo nacionalnega
fonda javnih in zasebnih stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, da bi do leta 2050
ustvarili visoko energijsko učinkovit in razogljičen stavbni fond. Komisija je oktobra 2020
objavila novo strategijo za val prenove (COM(2020)0662), katere cilj je podvojiti letne
stopnje energetske prenove v naslednjih desetih letih.
Komisija je julija 2021 predlagala revidirano direktivo o energijski učinkovitosti
stavb (COM(2021)0802), s katero se bi povečala stopnja prenove, zlasti za
najmanj učinkovite stavbe v vsaki državi, nadomestila dolgoročna strategija prenove
z nacionalnimi načrti prenove stavb in uvedli minimalni standardi učinkovitosti na
ravni EU.
V direktivi EU o okoljsko primerni zasnovi (Direktiva 2009/125/ES) in okvirni uredbi
o označevanju z energijskimi nalepkami (Uredba (EU) 2017/1369) so opredeljene
zahteve za okoljsko primerno zasnovo in označevanje z energijskimi nalepkami za
posamezne skupine izdelkov (glej poglavje 2.4.8 o energijski učinkovitosti).
D. Energija iz obnovljivih virov
Sončna energija, vetrna energija na kopnem in morju, energija oceanov in vodna
energija, biomasa in biogoriva ter vodik so vsi obnovljivi viri energije. Energetski trgi
sami ne morejo zagotoviti želene ravni obnovljivih virov energije v EU, kar pomeni,
da bodo morda potrebni nacionalni programi podpore in programi financiranja EU.
Med prednostne naloge, o katerih se je maja 2013 dogovoril Evropski svet, sodita
povečanje diverzifikacije oskrbe z energijo v EU in razvoj lokalnih virov energije, da
bi zagotovili zanesljivo oskrbo z energijo in zmanjšali energetsko odvisnost od tretjih
držav. Z Direktivo 2009/28/EC z dne 23. aprila 2009 je bil na področju obnovljivih virov
energije uveden cilj, da mora delež teh virov v porabi energije do leta 2020 doseči 20 %.
Decembra 2018 je bil v novi direktivi o energiji iz obnovljivih virov (Direktiva (EU)
2018/2001) določen zavezujoč splošni cilj EU glede energije iz obnovljivih virov za
leto 2030, in sicer vsaj 32 %. Komisija je 19. novembra 2020 razkrila strategijo
EU za energijo iz obnovljivih virov na morju (COM(2020)0741), s katero bi okrepila
prizadevanja, da bi Unija do leta 2050 postala podnebno nevtralna. V strategiji
je predlagano povečanje zmogljivosti pridobivanja vetrne energije na morju v EU
s sedanjih 12 GW na vsaj 60 GW do leta 2030 in 300 GW do leta 2050. Obstajajo
različne strategije za spodbujanje uporabe vsakega obnovljivega vira (glej poglavje
2.4.9 o energiji iz obnovljivih virov).
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Julija 2021 je bilo s predlogom (COM(2021)0557) za novo direktivo o energiji iz
obnovljivih virov predvideno povečanje skupnega cilja glede energije iz obnovljivih
virov na 40 % do leta 2030. Komisija je maja 2022 v skladu z načrtom REPowerEU
(COM(2022)0230), katerega cilj je postopna opustitev ruskih fosilnih goriv, predlagala,
da se cilj v zvezi z energijo iz obnovljivih virov, o katerem trenutno potekajo pogajanja,
poveča na 45 % do leta 2030. Natančneje, Komisija je predstavila strategijo za
sončno energijo (COM(2022)0221) za podvojitev sončne fotovoltaične zmogljivosti do
leta 2025 z namestitvijo 600 GW do leta 2030. Določila je tudi cilje za proizvodnjo
obnovljivega vodika, ki jih je treba doseči do leta 2030 (10 milijonov ton za domačo
proizvodnjo in 10 milijonov ton iz uvoza), predlagala akcijski načrt za biometan za
povečanje proizvodnje na 35 milijard kubičnih metrov (bcm) do leta 2030 ter skrajšanje
in poenostavitev postopkov izdaje dovoljenj.
E. Krepitev zunanjih odnosov na področju energetike
EU je leta 2012 vzpostavila mehanizem za izmenjavo informacij, da bi olajšala
usklajevanje med državami EU in tretjimi državami ter zagotovila spoštovanje prava EU
(Sklep 994/2012/EU). Od držav EU zahteva, da Komisiji predložijo v oceno vse veljavne
mednarodne sporazume o energiji, in zahteva določeno raven izmenjave informacij
med državami članicami EU.
Komisija se je na rusko invazijo v Ukrajini odzvala v svojem sporočilu REPowerEU
(COM(2022)0108) z dne 8. marca 2022, tako da je predlagala zmanjšanje uporabe
fosilnega plina za vsaj 155 milijard kubičnih metrov, kar ustreza količini, uvoženi iz
Rusije leta 2021, da bi v enem letu dosegli skoraj dve tretjini zmanjšanja.
Komisija je maja 2022 v skladu z načrtom REPowerEU (COM(2022)0230), katerega
cilj je opustitev ruskih fosilnih goriv, sodelovala z mednarodnimi partnerji, da bi
diverzificirala oskrbo in zagotovila uvoz utekočinjenega zemeljskega plina (UZP)
ter večjo dobavo plina prek plinovodov od mednarodnih partnerjev. Vzpostavila je
energetsko platformo EU, prostovoljni usklajevalni mehanizem za nakup plina in vodika
za EU, in objavila evropsko strategijo za zunanje sodelovanje na področju energije
(JOIN/2022/23), s katero podpira Ukrajino, Moldavijo, države Zahodnega Balkana in
države vzhodnega partnerstva ter najbolj ranljive partnerje EU.
F. Zanesljivejša oskrba z energijo
Uredba (EU) 2019/941 o pripravljenosti na tveganja v elektroenergetskem sektorju kot
del svežnja „Čista energija za vse Evropejce“ določa, da morajo države članice EU med
seboj sodelovati, da bi zagotovile, da bo električna energija v primeru krize v oskrbi
šla tja, kjer je najbolj potrebna. Uredba zagotavlja, da bodo države članice vzpostavile
ustrezna orodja za preprečevanje, pripravo in obvladovanje morebitnih kriz v oskrbi
z električno energijo v duhu solidarnosti in preglednosti.
Glede na ključni pomen nafte in plina za zanesljivo oskrbo EU z energijo je ta sprejela
številne ukrepe, da bi zagotovila izvajanje ocen tveganja ter pripravo primernih načrtov
za preventivne ukrepe in načrtov za izredne razmere. Leta 2017 so bili z uredbo
o zanesljivosti oskrbe s plinom (Uredba (EU) 2017/1938) uvedeni zaščitni ukrepi za
zanesljivost oskrbe s plinom ter okrepljeni preventivni mehanizmi ter mehanizmi za
solidarnost in odzivanje na krize. V skladu z direktivo o zalogah nafte v EU (Direktiva

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0557
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=COM:2022:230:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=COM:2022:221:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653033922121
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/;ELX_SESSIONID=2lkVJKCNLJKF1nMv5JyvDbDLQ3N3s1v2GnBhz0jXTpH6vwvFtGgJ!701661933?uri=CELEX:32012D0994
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52022DC0108
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=COM:2022:230:FIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_22_2387
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=JOIN:2022:23:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32019R0941&qid=1623338668310
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1938&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32009L0119


Kratki vodič po Evropski uniji - 2023 7
www.europarl.europa.eu/factsheets/sl

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. Komisija je predlagala, naj se
področje uporabe direktive o plinu (Direktiva 2009/73/ES) razširi na obstoječe in
prihodnje plinovode v tretje države in iz njih (COM(2017)0660). Direktiva o plinu je
bila spremenjena leta 2019 z Direktivo (EU) 2019/692, s čimer je bilo zagotovljeno,
da pravila, ki urejajo notranji trg plina v EU, veljajo za prenosne plinovode med
državo članico in tretjo državo, z odstopanji za obstoječe plinovode. Posebne določbe
obstajajo v direktivi o varnosti naftnih in plinskih dejavnosti na morju (Direktiva 2013/30/
EU). Uredba (EU) 2017/1938 zagotavlja okrepljeno regionalno sodelovanje, regionalne
načrte za preventivne ukrepe in načrte za izredne razmere ter solidarnostni mehanizem
za zagotavljanje zanesljive oskrbe s plinom.
Pomembnost zanesljivosti oskrbe na energetskem trgu EU se je dramatično povečala
po ruski invaziji na Ukrajino februarja 2022. Komisija je 8. marca 2022 v sporočilu
REPowerEU (COM(2022)0108) predlagala več ukrepov, če bi se ruska nafta in plin
uporabljala kot orožje, kot so na primer prekinitve dobave plina več državam članicam
EU. Komisija je 23. marca 2022 objavila sporočilo o zanesljivosti oskrbe z energijo
in cenovni dostopnosti energije (COM(2022)0138) in predlog uredbe o skladiščenju
plina (COM(2022)0135). Na podlagi predlagane uredbe o skladiščenju plina je bila
uvedena obveznost, da mora raven napolnjenosti skladišč plina do 1. novembra doseči
najmanj 80 %, v naslednjih letih pa 90 %, uvedeni pa so bili tudi vmesni cilji in
nov postopek certificiranja za zmanjšanje tveganja zunanjega vmešavanja. Z načrtom
REPowerEU (COM(2022)0230) so se 18. maja 2022 določili ukrepi za odpravo
odvisnosti EU od ruskih fosilnih goriv, in sicer s prihranki energije, diverzifikacijo
oskrbe z energijo in pospešenim uvajanjem energije iz obnovljivih virov. Uredba (EU)
2022/1032 o skladiščenju plina, ki uvaja obveznosti glede minimalnih ravni skladiščenja
plina, je bila sprejeta 27. junija 2022 v rekordnem času.
Glede na možnost, da se bodo dobave plina iz Rusije v prihodnje zmanjševale, je
Komisija julija 2022 predlagala novo uredbo Sveta o usklajenih ukrepih za zmanjšanje
povpraševanja po plinu (COM(2022)0361), da bi se do pomladi 2023 poraba plina
v Evropi zmanjšala za 15 %. Prav tako je objavila sporočilo EU o varčevanju z energijo
(COM(2022)0240) s številnimi možnostmi za kratkoročne prihranke, kot je ciljno
omejevanje ogrevanja in hlajenja v javnih stavbah.
Predlagani sklad za pravični prehod (COM(2020)0022) v okviru evropskega zelenega
dogovora podpira premogovno in ogljično intenzivne regije pri prehodu na nizkoogljične
vire energije.
Energetsko infrastrukturo držav EU pokriva politika vseevropskih energetskih omrežij
(TEN-E) (Uredba (EU) št. 347/2013), ki je osredotočena na povezovanje energetske
infrastrukure držav EU in v kateri je opredeljenih devet prednostnih koridorjev (štirje
elektroenergetski koridorji, štirje plinski koridorji in en naftni koridor) ter tri prednostna
tematska področja (pametna omrežja, elektroenergetske avtoceste, čezmejna omrežja
ogljikovega dioksida) za razvoj bolj povezanih energetskih omrežij EU. TEN-E se
financira iz energetskega dela Instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2021–
2027 (Uredba (EU) 2021/1153).
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V uredbi o upravljanju energetske unije (2018/1999) je bil določen cilj vsaj 15-
odstotne medsebojne povezanosti do leta 2030, da bi države EU spodbudili
k medsebojnemu povezovanju svojih inštaliranih zmogljivosti za proizvodnjo električne
energije. Razmerje za čezmejne zmogljivosti v višini 15 % je bilo izračunano tako, da
se je uvozna zmogljivost delila z inštalirano proizvodno zmogljivostjo držav EU.
Sozakonodajalca sta aprila 2022 sprejela novo Uredbo (EU) 2022/869 o TEN-E
v skladu z energetskimi in podnebnimi cilji Unije za leti 2030 in 2050. Uredba je
opredelila projekte EU skupnega interesa (peti seznam projektov skupnega interesa)
in projekte vzajemnega interesa (PMI), ki povezujejo EU s tretjimi državami, prenehala
podpirati nove projekte na področju zemeljskega plina in nafte ter uvedla obvezna
trajnostna merila za vse projekte.
G. Raziskave, razvoj in predstavitveni projekti
Obzorje Evropa (Uredba (EU) 2021/695) je okvirni program, ki se izvaja od leta 2021
do leta 2027, in je glavno orodje EU za spodbujanje energetskih raziskav s proračunom
v višini 95,5 milijarde EUR (v cenah iz leta 2018), vključno s 5,4 milijarde EUR iz
programa NextGenerationEU.
Cilj Evropskega strateškega načrta za energetsko tehnologijo (načrt SET), ki je
bil sprejet leta 2007, je hitrejše tržno uvajanje podnebno nevtralnih energetskih
sistemov ter njihovo uveljavljanje, in sicer z uvedbo nizkoogljičnih tehnologij. V njem
je opredeljenih deset ukrepov za raziskave in inovacije (obnovljive tehnologije,
zmanjšanje stroškov tehnologij, nove tehnologije in storitve za potrošnike, odpornost
in varnost energetskih sistemov, novi materiali in tehnologije za stavbe, energijska
učinkovitost za industrijo, konkurenčnost v svetovnem sektorju baterij in e-mobilnost,
obnovljiva goriva in bioenergija, zajemanje in shranjevanje ogljika ter jedrska varnost),
zajema pa celotno inovacijsko verigo, vključno s financiranjem in regulativnim okvirom,
ter ima splošno strukturo upravljanja.
Zaradi pomembne vloge električne energije pri razogljičenju so bile baterije kot
naprave za shranjevanje električne energije opredeljene kot ključne tehnologije,
ki omogočajo nizkoogljično gospodarstvo. Zakonodaja EU o odpadnih baterijah je
vključena v direktivo o baterijah (Direktiva 2006/66/ES). Cilj strateškega akcijskega
načrta za baterije (COM(2018)0293) je vzpostaviti globalno povezano, trajnostno in
konkurenčno industrijsko bazo za baterije.
Komisija je 10. decembra 2020 predlagala (COM(2020)0798) novo uredbo o baterijah,
da bi zagotovila, da so baterije, ki vstopajo na trg EU trajnostne in varne skozi celoten
življenjski cikel. Trenutno potekajo medinstitucionalna pogajanja o uredbi o baterijah.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament je vedno odločno podpiral skupno energetsko politiko, ki obravnava
vprašanja razogljičenja, konkurenčnosti, varnosti in trajnostnega razvoja. Vedno znova
se je zavzel za usklajenost, odločnost, sodelovanje in solidarnost med državami
članicami pri soočanju s sedanjimi in prihodnjimi izzivi na notranjem trgu, pri čemer je
vse države članice pozval k politični zavezanosti, Komisijo pa spodbudil, naj da močno
pobudo pri doseganju napredka v zvezi s cilji za leti 2030 in 2050.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32022R0869
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/fifth_pci_list_19_november_2021_annex.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj
https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan_sl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32006L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52018DC0293&qid=1637074741800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798&qid=1673458584525


Kratki vodič po Evropski uniji - 2023 9
www.europarl.europa.eu/factsheets/sl

Parlament si prizadeva, da bi bili energetski trgi bolj povezani ter da bi na področju
obnovljivih virov energije, energijske učinkovitosti in zmanjševanja emisij toplogrednih
plinov sprejemali ambiciozne in pravno zavezujoče cilje. V zvezi s tem se zavzema
za sprejetje močnejših zavez ciljem EU in poudarja, da mora nova energetska politika
podpirati cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v EU in uresničitev podnebne
nevtralnosti do leta 2050.
Parlament je v svojih najnovejših resolucijah o energiji povečal pomen vseh podnebnih
in okoljskih ciljev, na katerih temelji energetska politika EU: 28. novembra 2019 je
razglasil izredne podnebne in okoljske razmere v Evropi[1]; januarja 2020 je potrdil,
da je evropski zeleni dogovor podnebni temelj ciljev energetske unije[2]; julija 2020 pa
je pozval Komisijo, naj posodobi smernice za vseevropsko energetsko infrastrukturo
in jih uskladi s podnebno politiko Unije[3]. Parlament je 8. oktobra 2020 izglasoval
začetek pogajanj s Svetom, da se določi splošni cilj 60-odstotnega zmanjšanja
emisij toplogrednih plinov do leta 2030 ter da se postopno odpravi vse neposredne
in posredne subvencije za fosilna goriva najpozneje do leta 2025[4]. Kot odziv na
pandemijo covida-19 sta bili zelena in digitalna strategija ponovno potrjeni kot temelj
za bolj povezano, trdno in učinkovito energetsko unijo EU.
Parlament je sprejel naslednja ključna stališča o ruski invaziji na Ukrajino in z njo
povezano energetsko krizo:
— Parlament je 1. marca 2022 obsodil nezakonito, neizzvano in neupravičeno

vojaško agresijo Rusije proti Ukrajini ter vpletenost Belorusije[5].

— 7. aprila 2022 je pozval k takojšnjemu popolnemu embargu na uvoz nafte,
premoga, jedrskega goriva in plina iz Rusije[6].

Sprejel je tudi več drugih resolucij o posebnih vidikih konflikta, v katerih je pozdravil
uradno priporočilo Komisije, naj se Ukrajini in Moldaviji podeli status kandidatke za
članstvo v EU, Gruziji pa zagotovi evropska perspektiva, okrepil zaščito otrok in mladih,
ki bežijo pred vojno v Ukrajini, ter opozoril na posledice, ki jih ima vojna za ženske.
Parlament je sprejel naslednja stališča o sedanjem svežnju „Pripravljeni na 55“:
— 14. septembra 2022 je podprl cilje energijske učinkovitosti, ki so ambicioznejši

od prvotnega predloga Komisije iz julija 2021[7], in sicer 40-odstotno zmanjšanje
porabe končne energije in 42,5-odstotno zmanjšanje porabe primarne energije,
kar ustreza absolutni zgornji meji 740 Mtoe oziroma 960 Mtoe. To je nekoliko
ambicioznejše od revidiranih ciljev, ki jih je maja 2022 predlagala Komisija v svojem
načrtu RepowerEU.

— Parlament je 14. septembra 2022 v zvezi z obnovljivimi viri energije podprl
ambicioznejši cilj, in sicer naj bi delež obnovljivih virov energije v porabi končne

[1]Resolucija z dne 28. novembra 2019 o izrednih podnebnih in okoljskih razmerah (UL C 232, 16.6.2021, str. 28).
[2]Resolucija z dne 15. januarja 2020 o evropskem zelenem dogovoru (UL C 270, 7.7.2021, str. 2).
[3]Resolucija z dne 10. julija 2020 o spremembi smernic za vseevropsko energetsko infrastrukturo (UL C 371, 15.9.2021,
str. 68.).
[4]Predlogi sprememb, ki jih je sprejel Evropski parlament 8. oktobra 2020 o evropskih podnebnih pravilih (sprejeta besedila,
P9_TA(2020)0253).
[5]Resolucija z dne 1. marca 2022 (Sprejeta besedila, P9_TA(2022)0052).
[6]Resolucija z dne 7. aprila 2022 (Sprejeta besedila, P9_TA(2022)0121).
[7]Resolucija z dne 14. septembra 2022 (Sprejeta besedila, P9_TA(2022)0315).
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energije do leta 2030 znašal 45 %[8]. To je v skladu z načrtom RepowerEU, da
se postopno odpravi uvoz energije iz Rusije in pospeši uporaba obnovljivih virov
energije.

Parlament prav tako podpira diverzifikacijo virov energije in dobavnih poti ter se
zaveda pomena medsebojnih povezav za plin in električno energijo prek srednje
in jugovzhodne Evrope vzdolž osi sever–jug, pri čemer se zavzema za ustvarjanje
dodatnih povezav, diverzifikacijo terminalov za utekočinjeni zemeljski plin in razvoj
plinovodov ter posledično odpiranje notranjega trga.
Poudaril 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 na osnovi fosilnih goriv – združiti
moči in za uspešno izvajanje načrta zagotoviti dodatna javna in zasebna sredstva.

Matteo Ciucci
09/2022

[8]Resolucija z dne 14. septembra 2022 (Sprejeta besedila, P9_TA(2022)0317).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0317_SL.html
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