
Jean Monnet Katedra za energetsko pravo in politiko

ENERGETSKA UNIJA IN 

POSKUS OBVLADOVANJA PODNEBNIH SPREMEMB

IZR. PROF. DR. ALEŠ FERČIČ

ales.fercic@um.si

Seminar na daljavo
„Podnebne spremembe skozi pravo“

14. 12. 2020 



UVODNA POJASNILA

• V referatu je poudarek na tistem delu energetske unije,

ki se nanaša na razogljičenje / boj proti podnebnim spremembam.

• Zakaj govorim o poskusu obvladovanja podnebnih sprememb?
> ni garancije, da so cilji in ukrepi energetske unije zadostni; 

gre zgolj za predpostavko,

> ni garancije, da bodo cilji in ukrepi uresničeni
- realna politika… umetnost možnega.

• Poudarek je na identifikaciji relevantnih ciljev in razumevanju njihovih 

medsebojnih razmerij
> poudarek je torej na javnih političnih vidikih,

ki jih je primerno upoštevati pri reševanju aktualnih vprašanj, 

ki bodo izpostavljena na koncu referata.



ENERGETSKA UNIJA [1]
[ izhodišča ] 

• Področje energije v procesu evropske integracije
> obdobje pred Lizbonsko pogodbo

- energetska unija ni bila vzpostavljena

> obdobje po Lizbonski pogodbi
- energetska unija še začne postopno vzpostavljati

~ za področje energije, kjer si pristojnost delita Evropska unija in države članice,

je bila vključena izrecna pravna podlaga, ki v kombinaciji z nekaterimi ostalimi področnimi določbami

(zlasti za področje okolja v širšem smislu, vseevropskih omrežij in notranjega trga, vključno s konkurenco)

omogoča vzpostavitev energetske unije

* razvoj ideje o energetski uniji

+ Jacques Delors (2010), Donald Tusk (2014), Jean-Claude Juncker (2014)

+ Okvirna strategija za trdno energetsko unijo s podnebno politiko, usmerjeno v prihodnost (2015)

+ […]

* neposredni sprožilci

+ kriza z dobavo zemeljskega plina leta 2009 in na sploh velika odvisnost od zunanjih dobaviteljev energentov

+ podnebne spremembe

+ […].



ENERGETSKA UNIJA [2]
[ energetska unija in njene razsežnosti ] 

• Energetska unija
> izostanek vseobsežne definicije 

> energetska unija kot integralni del Evropske unije, 

v okviru katerega njene institucije in organi držav članic, vsak v mejah svojih pristojnosti,

določajo in izvajajo energetsko pravo in politiko, 

da bi se dosegli vsakokratni javni politični cilji na naslednjih področjih:
- energetska varnost, solidarnost in zaupanje

- povsem integriran evropski energetski trg

- energijska učinkovitost 

- razogljičenje gospodarstva

- raziskave, inovacije in konkurenčnost

> izziv je usklajevanje javnih političnih ciljev, kar terja razumevanje njihove narave in    

medsebojnih razmerij ter konteksta nastanka energetske unije. 



ENERGETSKA UNIJA [3]
[ usklajevanje javnih političnih ciljev v okviru energetske unije ] 

• V okviru energetske unije je poleg prej omenjenega vrhovnega cilja mogoče 

opaziti javne politične cilje, ki jih je mogoče klasificirati glede na več dejavnikov:
> matično področje

- cilji s področja energije
~ energetska varnost, …

* energetska varnosti je mišljena na več ravneh, vse do posameznikov, kjer se kaže kot pravičnost in dostopnost

- cilji s področja okolja/narave; pravzaprav s področja boja proti podnebnim spremembam 
~ razogljičenje, …

- cilji s področja notranjega trga (prosti pretoki in konkurenca), vseevropskih omrežij, …
~ delujoč notranji energetski trg, … 

> funkcijo
- temeljna cilja (za koristi sedanjih in bodočih državljank in državljanov Evropske unije)

~ energetska varnost in razogljičenje

* na trenutni stopnji razvoja ob danih podnebnih okoliščinah je energijo in okolje (podnebje) treba obravnavati v paketu

- instrumentalni cilji
~ delujoč konkurenčen notranji trg, energetska učinkovitost, solidarnost in zaupanje med državami članicami,

okrepljena uporaba obnovljivih virov energije, digitalizacija (pametni sistemi), učinkovit sistem za trgovanje z emisijami, 

razpršitev virov energije, dobaviteljev in dobavnih poti, raziskave in inovacije, vpliv v mednarodni skupnosti, …

* nekateri instrumentalni cilji podpirajo oba temeljna cilja, prav tako pa je mogoče opaziti, 

da prihaja do hierarhičnega razmerja med posameznimi instrumentalnimi cilji.



ENERGETSKA UNIJA [4]
[ usklajevanje javnih političnih ciljev v okviru energetske unije ] 

• V zakonodaji, vključno s svežnjem Čista energija za vse Evropejce,

in nasploh v praksi Evropske unije je mogoče opaziti, 

da se mestoma prej navedena klasifikacija glede na funkcijo ne upošteva,

kar je problematično, ker lahko zmanjšuje uspešnost energetske unije

pri uresničevanju njenih temeljnih ciljev.



ENERGETSKA UNIJA [5]
[ razogljičenje kot eden izmed temeljnih ciljev energetske unije ] 

• Razogljičenje ima lastnosti javne dobrine, 

ki je trg ni sposoben uspešno zadovoljiti, zato je potrebna tržna intervencija.

• Razogljičenje se poskuša doseči s kombinacijo naslednjih instrumentalnih ciljev 

(in z njimi povezanih ukrepov):
> učinkovit sistem za trgovanje z emisijami

> okrepljena uporaba obnovljivih virov energije

> ostali instrumentalni cilji, ki jih Okvirna strategija obravnava kot samostojne cilje ali 

v okviru drugih ciljev
- energetska učinkovitost

- digitalizacija (pametna omrežja in naprave)

- delujoč konkurenčni notranji energetski trg

- raziskave in inovacije, …



ENERGETSKA UNIJA [6]
[ energetska unija in evropski zeleni dogovor ] 

• Energetska unija je v primerjavi z evropskim zelenim dogovorom 

zgodnejši in vsebinsko/področno ožji koncept, 

vendar med njima prihaja do prekrivanja,

zato se zastavlja vprašanje njunega razmerja.



ENERGETSKA UNIJA [7]
[ izbrana vprašanja v kontekstu energetske unije ] 

• Izbrana vprašanja v kontekstu energetske unije
> solidarnost in zaupanje v okviru energetske unije v časih,

ko eno in drugo opazno šepa na ostalih področjih Evropske unije?
- ali je energetsko odvisna država lahko de facto suverena država?

- ali si v kontekstu energetske varnosti Republika Slovenija kratkoročno in srednjeročno

lahko privošči prenehanje obratovanja NEK in/ali TEŠ?

- energetska varnost in razogljičenje kot enakovredna cilja?

> status nuklearne energije v okviru energetske unije?
- EURATOM

- razogljičenje vs. varstvo okolja

> energetska revščina in nasploh cena (električne) energije in njen vpliv na ogljični odtis
- domača kurišča

> kako doseči ukinitev subvencioniranja fosilnih virov energije?
- te subvencije trenutno predstavljajo cca. 30% vseh subvencij za energijo

> kako preprečiti elektromobilnost „po Poljsko“?

> kako učinkovito preprečiti uhajanje ogljika in primerljivih položajev (uvoz iz tujine)?


