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Mrežna delavnica o energetskem 
svežnju Evropske komisije
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Upravljanje (governance)

- Nacionalni energetski in podnebni načrti
   Pozitivno: * Posvetovanje z sosedskimi    
                      državami 
                    * Poročilo o finančnih ukrepih    
                    sprejetih na nacionalni              
                 ravni 
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Upravljanje (governance)

Manjka: * Politike in ukrepi za opuščanje     
               elektrarn na fosilna goriva
              * Politike in ukrepi za opuščanje      
              subvencij fosilnih goriv 
              * Jasnejše sklicevanje na                 
             podnebne cilje za leto 2050
              * Zavezujoči »Templati« 
              * Ostrejše besedišče
              * Sodelovanje javnosti
              * Sodelovanje Evropskega               
              parlamenta   
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Upravljanje (governance)

Vrzel v prispevkih zapisanih v načrtih:
- Nujni so zavezujoči cilji!
- Vse odgovornost preložena na države 
članice
- Nujna vključitev linearnih trajektorij  
(2021-2030) za OVE in URE
- Specifični ukrepi EU? 
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Upravljanje (governance)

Zapolnjevanje vrzeli:
- Spremljanje linearnih trajektorij
- Bolj strogo besedišče kar se tiče priporočil 
  Komisije 
- Pozitivno: Države ne bodo mogle              
zmanjšati ambicije, temveč jo zgolj             
povečati
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- 27 % delež obnovljivih virov na ravni EU
- Pariški podnebni dogovor -> 45 %
- Nacionalni zavezujoči cilji 
- Cilji za leto 2020 služijo kot izhodišče
- Sankcije za nedoseganje ciljev: Sklad na    
 ravni EU - > Vlada odločno proti!
- Pozitivno: Ni posebej cilja za promet

Direktiva o spodbujanju OVE: Člen 3
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- Nacionalne podporne sheme
- Pravila o državni pomoči - > Generalni       
 direktorat za konkurenco
- Negotovost investitorjev
- Manjka element prisile    

Člen 4



Ljubljana, 16. 3. 2017

Člen 5

- Odprtje podpornih shem za čezmejno 
sodelovanje
- Javna podpora OVE?
- Vlada: »Dokler se podpore zagotavljajo s 
prispevki, ki jih plačujejo končni odjemalci 
električne energije, ima takšna zahteva 
tudi politične posledice.«    
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Člen 6

- Preprečevanje retroaktivnih sprememb 
podpornih shem 
- Pozitivno -> Stabilnost finančnih podpor
- Slovenija nima pridržkov
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Člen 7

- Izračun deleža energije iz obnovljivih          
virov
- Postopno zmanjšanje največjega                
možnega deleža biogoriv 1. generacije iz     
10 % 2009 na 7 %2015 na 3,8 % v novi     
direktivi?
- 4,9 -> 3,8 % (zgolj 0,1 % na leto)
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Člen 25

- Goriva v prometu
- Nalaga obveznosti dobaviteljem goriv
- Mešanje naprednih goriv: napredna            
biogoriva, bioplin, elektrika iz OVE, fosilna   
goriva na bazi odpadkov (?)
- 2021 – 1,5 % 2030 – 6,8 %
- Pozitivno: Izključuje prehranske in krmne   
rastline
- Fokus na količini in ne na izpustih               
toplogrednih plinov 
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Člen 23

- OVE pri ogrevanju in hlajenju
- zgolj vzpodbuja prizadevanja za vpeljavo   
 OVE in ničesar ne zapoveduje
- Trajnostni kriteriji za biomaso?
- 60 % potreb po OVE v EU že danes            
prihaja iz biomase...
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Člen 26 & 28

- Trajnostni kriteriji za energijo pridobljeno   
 iz biomase 
- Nezadostni!
- Pozitivno: Proizvodnja elektrike iz               
biomase samo takrat ko gre za visoke         
učinkovite instalacije, ki uporabljajo            
kogeneracijo
- Vlada RS: Proti, saj pogoji glede izpustov    
toplogrednih plinov že dovolj zaostreni  
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Člen 15 & 16

- Ukrepi za varovanje okolja 
- navzkrižna skladnost z Direktivo o pticah 
in habitatih
- Ocene vplivov vključiti v administrativne 
postopke   
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