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Kaj je Zimski energetski paket?

 Paket je uradno poimenovan »Čista energija za vse Evropejce«
 Evropska komisija ga je predstavila 30. novembra 2016
 Vključuje revizije in spremembe vseh pomembnejših zakonodajnih 

dokumentov na EU ravni, ki se dotikajo področja energetike (preko 
6.000 strani dokumentov)

 Omenja pomen potrošnikov, ki naj bi bili osrednji akterji energetskih 
trgov v prihodnosti (možnost lastne proizvodnje in prodaje električne 
energije => gre v smeri energetske demokratizacije in energetske 
tranzicije)

 Omenja nujo po varovanju ranljivih potrošnikov (energetska revščina)
 Postopek razprave in sprejemanja vseh vključenih dokumentov bo 

predvidoma trajal 2 leti
 Dostop do celotnega gradiva Evropske komisije je tukaj.

https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition


  

Namen in cilji Zimskega 
energetskega paketa
Namen paketa: 
 čista energetska tranzicija; 
 konkurenčnost in modernizacija gospodarstva in energetike EU; 
 znižanje emisij CO2; 
 nova (trajnostna) delovna mesta; 
 postavljanje potrošnikov v središče energetskih trgov in njihovo opolnomočenje; 
 boljše možnosti vključevanja civilne družbe v energetski sektor; 
 varovanje ranljivih potrošnikov; 
 zniževanje energetske uvozne odvisnosti

Cilji: 
 postaviti energetsko učinkovitost na prvo mesto (pri izbiranju med ukrepi); 
 doseganje vodilne pozicije v sektorju obnovljivih virov energije; 
 zagotavljanje primerne ponudbe za potrošnike



  

Vključena področja

 Energetska učinkovitost
 Obnovljivi vir energije
 Zasnova trga električne energije
 Zanesljivost oskrbe električne energije
 Pravila upravljanja Energetske unije (Governance)
 Eco-design
 Mobilnost
 Inovacije na področju energetike
 (Energetska) sanacija stavb
 Ukrepi za spodbujanje investicij na področju energetike



  

Uredba o notranjem trgu za 
električno energijo - 1
Člen 1: K namenom uredbe je dodano doseganje ciljev Evropske 

energetske unije, še posebej klimatsko energetski okvir za 2030

Člen 1: K namenom dodano postavljanje osnovnih načel dobro 
delujočega skupnega trga z električno energijo, ki:

 omogoča nediskriminatorni dostop za vse dobavitelje in 
odjemalce, 

 daje moč potrošnikom, 
 omogoča odziv odjema in energetsko učinkovitost, 
 olajša združeno nastopanje razpršenega odjema in proizvodnje, 
 prispeva k dekarbonizaciji gospodarstva z omogočanjem 

integracije trga in tržno zasnovanimi povračili za elektriko iz 
obnovljivih virov energije



  

Uredba o notranjem trgu za 
električno energijo - 2
 Člen 5: Izravnalni trg (izravnava odstopanja 

elektroenergetskega sistema) mora biti organiziran 
tako, da imajo do njega dostop vsi akterji, bodisi 
posamično bodisi z združevanjem. Omogočiti mora 
sodelovanje različnim vrstam virov, kot so OVE ali 
odziv odjema

 Člen 5: Dimenzioniranje rezervne zmogljivosti in 
količina izravnalne zmogljivosti naj se izvaja na 
regionalnem nivoju. Nabava izravnalne zmogljivosti 
naj bo izvedena regionalno, brez razlikovanja med 
individualno in agregirano ponudbo. 



  

Uredba o notranjem trgu za 
električno energijo - 3
 Člen 11: Prednostno dispečiranje: Razporejanje proizvodnje in odziva odjema 

mora biti nediskriminatorno in tržno. Izjemoma sme sistemski operater pri 
razporejanju  proizvodnje dati prednost obnovljivim virom (OVE) ali 
soproizvodnji z visokim izkoristkom z manj kot 500 kW ali demonstracijskim 
projektom za inovativno tehnologijo. 

Če skupna zmogljivost prednostno razporejene proizvodnje preseže 15% celotne 
instalirane proizvodnje v državi, se sme dodatno prednostno razporejati le še 
OVE ali soproizvodnjo z visokim izkoristkom z manj kot 250 kW. 

Po 1. januarju 2026 se sme dajati prednost pri razporejanju proizvodnje le še  
OVE ali soproizvodnji z visokim izkoristkom z manj kot 250 kW oz 125 kW, če je 
bila presežene meja 15%

Ta predlog ukinja prednost, ki je bila doslej v električni direktivi predvidena za 
ohranjanje domačih primarnih virov, in mejo 15% namenja le še OVE in 
soproizvodnji z visokim izkoristkom do 500 oz 250 kW, pri čemer gre zdaj za 
15% celotne instalirane moči in ne več skupne primarne energije, kot doslej



  

Uredba o notranjem trgu za 
električno energijo - 4
 Člen 12: Omejevanje in prerazporejanje proizvodnje in odziva odjema: 

Omejevanje ali prerazporejanje OVE in soproizvodnje z visokim izkoristkom 
(SPVI) je zelo omejeno. Sistemski in distribucijski operaterji morajo zagotavljati 
prenos energije iz OVE in SPVI z minimumom omejevanj ali prerazporejanja

 Člen 21: Z izjemo strateških rezerv morajo biti mehanizmi za zagotavljanje 
proizvodnih zmogljivosti (capacity mechanism) odprti za neposredno 
sodelovanje dobaviteljev iz drugih držav članic

 Člen 23: države lahko uvedejo mehanizem za zagotavljanje zadostnih 
zmogljivosti, skladno z določili EU o državnih pomočeh in s tem členom. O tem 
se mora posvetovati najmanj z električno povezanimi sosednjimi državami. 

Če evropska ocena zadostnosti ni odkrila težav pri zagotavljanju virov, država 
članica mehanizme ne sme uporabiti. Proizvodne zmogljivosti, katerih emisije 
presegajo 550 gr CO2/kWh, pet let po uveljavitvi te uredbe ne smejo več 
sodelovati v mehanizmih za zagotavljanje proizvodnih zmogljivosti



  

Uredba o notranjem trgu za 
električno energijo – komentarji - 1
 Člen 11: Prednostno dispečiranje: predlog državam 

odvzema možnost podelitve pravice do prednostnega 
dispečiranja za nove naprave OVE od leta 2021 
naprej; z nekaj majhnimi izjemami 

To določilo je problematično in lahko resno ogrozi 
energetsko tranzicijo, saj sektor OVE za svoj razvoj 
potrebuje stabilno in zanesljivo okolje 

Rezultat: ob sončnih dnevih bi lahko sončne elektrarne, 
zaradi previsoke proizvodnje, izključili iz omrežja; ali 
pa vetrnice – ker je to lažje narediti kot z veliko 
termoelektrarno



  

Uredba o notranjem trgu za 
električno energijo – komentarji - 2
 Členi 18-23: Mehanizem za zagotavaljanje 

zadostnih zmogljivosti (capacity mechanism): še 
vedno omogočajo podpiranje zastarelih 
nefleksibilnih velikih (termo)elektrarn

Potrebno bi bilo prisiliti države, da pri odločanju o 
vzpostavitvi mehanizma, prioritizirajo in izberejo 
najbolj trajnostne opcije (odziv odjema, 
shranjevanje, URE)

Potrebno je znižati omejitev glede izpustov CO2 
na 350 g/kWh



  

Uredba o notranjem trgu za 
električno energijo – stališče vlade 
RS
 Vlada RS: predlog predstavlja dobro podlago za nadaljnja pogajanja
 Podpirajo izvajanje dimenzioniranja rezervne zmogljivosti in količine izravnalne 

zmogljivosti na regionalnem nivoju. »Slovenija ta določila podpira, saj 
omejenost na državo za majhne sisteme kot je slovenski prinaša velike 
stroške«

 Ne strinjajo se s črtanem možnosti zmanjšane omrežnine zaradi prihodkov iz 
prezasedenosti

 »Slovenija se strinja z uvedbo enotne metodologije za oceno zadostnosti 
proizvodnih virov, ki naj bi se izvajala na regionalnem nivoju, in na njej 
temelječo morebitno uvedbo mehanizmov za zagotovitev proizvodnih 
zmogljivosti«

 »Slovenija je zadržana do ideje, da bi nivo zanesljivosti določal regulator, saj je 
to v prvi vrsti politično, in ne strokovno vprašanje. Slovenija bo zagovarjala 
stališče, da odločitev o tem sprejme vlada«

 »Slovenija se strinja z idejo o evropskem telesu za distribucijske operaterje



  

Direktiva o skupnih pravilih 
notranjega trga z električno energijo
 Spremembe direktive so namenjene prilagoditvi sedanjih pravil 

trga tako, da se prilagodi novi realnosti trga, ki se je sicer 
ponekod že začela, a v večjem obsegu gre za novo realnost, ki jo 
šele pričakujemo 

 Klasični viri na fosilna goriva se bodo v veliki meri umaknili 
obnovljivim virom, poleg klasične centralizirane proizvodnje 
velikega obsega bo vedno več razpršenih virov 

 Meja med odjemalcem in proizvajalcem bo vedno bolj zabrisana, 
predvsem na nivoju distribucijskega omrežja 

 Vedno več virov bo odvisnih od naravnih razmer in se ne bodo 
mogli prilagajati odjemu v takšni meri, kot se to lahko sedanje 
centralizirane velike elektrarne. Zato bo potrebno v čim večji meri 
izkoristiti možnost prilagajanje odjema



  

Direktiva o skupnih pravilih 
notranjega trga z električno energijo
 Člen 14: Določene so pravice in zaščita odjemalcev. 

Obvezni so jasni računi (obvezna možnost 
elektronskega računa) in certificirana orodja za 
primerjavo ponudbe

 Člen 15: Predlagana je pravica končnih odjemalcev 
do dinamičnih cen, pravica do sodelovanja pri odzivu 
odjema, samoproizvodnje, samoporabe

Prepovedani so sistemi, pri katerih se oddana in 
sprejeta energija za obračun omrežnine ne 
zaračunavata ločeno (vpliva na trenutno shemo 
samooskrbe v Slo)



  

Direktiva o skupnih pravilih 
notranjega trga z električno energijo
 Člen 2: Dodana je nova definicija »lokalna energetska skupnost« 

(definirano v členu 16)
 Dodana je nova definicija »odziva odjema« (demand-side-management) 

(definirano v členu 17: Država mora zagotoviti, da operaterji pri nabavi 
sistemskih storitev nediskriminatorno sprejemajo tudi ponudbe 
ponudnikov odziva odjema)

 Člen 29: Država naj bi uvedla kriterije, ki omogočajo vrednotenje 
energetske revščine, jo spremljala in o njej poročala

 Člen 32: Država naj bi zagotovila ustrezen regulatorni okvir, ki omogoči 
in spodbudi distribucijske operaterje, da nabavijo storitve, z namenom 
izboljšane učinkovitosti v obratovanju in razvoju, vključujoč lokalno 
odpravljanje zamašitev. Gre za nabavo od razpršene proizvodnje, 
odziva odjema, hranilnikov in za uporabo ukrepov za učinkovitost, da se 
zakasni potreba po nadgradnji ali nadomestilu zmogljivosti



  

Direktiva o skupnih pravilih 
notranjega trga z električno energijo 
– stališče vlade RS
 Vlada RS: predlog predstavlja dobro podlago za nadaljnja 

pogajanja
 »Slovenija načeloma podpira premik, ki omogoča aktivne 

odjemalce, a dvomi, da bi bilo koristno nastopanje vsakega 
odjemalca posebej (tudi gospodinjskega) na organiziranem trg«

 »Slovenija podpira določilo o jasnih računih. Strinja se tudi s 
plačilom omrežnine ločeno za oddajo in odjem, a v zvezi s tem 
bi bilo potrebno za investitorje, ki so v morebitni sistem 
samooskrbe, kjer omrežnina za oddajo in odjem nista 
zaračunana ločeno, vstopili pred sprejetjem direktive, predvideti 
zadostno prehodno obdobje«

 »Slovenija se strinja s spremljanjem energetske revščine«



  

Direktiva o energetski učinkovitosti 
(EED) -1
 Namen revizije direktive iz leta 2012 je podaljšati izvajanje ukrepov URE tudi po 

letu 2020 in vpeljava cilja za energetsko učinkovitost do leta 2030
 Podaljšanje krovnega zavezujočega cilja izboljšanja energetske učinkovitosti za 30 

% do leta 2030 za EU (predlagani cilj je višji od sprejetega na Svetu EU v 2014 – 
27 %)

 Določitev prispevkov držav članic k doseganju tega cilja – indikativni nacionalni cilji 
(v okviru Nacionalnih energetskih načrtov). Za doseganje krovnega EU cilja bo 
ključna Uredba o upravljanju z energetsko unijo, ki bo določala mehanizme za 
ukrepanje v primeru, da nacionalni cilji ne bodo zadostovali za doseganje EU 
krovnega cilja

 7. člen: Podaljšuje obveznost doseganja prihrankov energije do leta 2030, in sicer 
letno v višini 1,5 % prodane energije končnim kupcem. Od tega se lahko 25 % 
kumulativnih prihrankov energije doseže tudi z OVE na stavbah

 Novi 7a člen: v okviru shem obveznih prihrankov energije bo potrebno določiti 
obvezen delež ukrepov energetske učinkovitosti, ki morajo biti doseženi v 
energetsko revnih gospodinjstvih in socialnih stanovanjih



  

Direktiva o energetski učinkovitosti 
(EED) - 2
 Prednost za končne odjemalce: 10a člen: 

obračunsko obdobje za toploto ne bo smelo biti 
daljše od 1 meseca (kjer bodo inštalirani delilniki na 
daljinsko odčitavanje), računi pa bodo morali 
vsebovati grafično primerjavo porabe z enakim 
obdobjem predhodnega leta ob upoštevanju 
temperaturnega primanjkljaja in informacijo o  porabi 
s povprečnim standardnim končnim odjemalcem iz 
iste porabniške kategorije. Pri daljinskem ogrevanju 
bodo morali biti končni uporabniki obveščeni tudi o 
vrstah in njihovih deležih uporabljenih goriv.



  

EED – komentarji - 1

 Predlog direktive ni skladen z ambicijami Pariškega sporazuma 
 Člen 1 in 3: Potrebno bi bilo postaviti 40 % zavezujoči cilj za 

energetske prihranke do leta 2030. Prednosti: zmanjšanje emisij 
CO2, nova delovna mesta, zmanjšanje uvoza energentov



  

EED – komentarji - 2

 Člen 1 in 3.4: Podpora predlogu za zavezujoči 
cilj na EU ravni za energetsko učinkovitost, ki 
ga je potrebno nadgraditi z zavezujočimi 
nacionalnimi cilji

 Predlog zahteva od držav članic, da postavijo 
zgolj indikativne cilje, ni pa definirano kaj se 
zgodi, če seštevek teh ciljev ni zadosten za 
skupni EU cilj. Najmanj, kar se da narediti, je 
omogočiti postavitev zavezujočih nacionalnih 
ciljev naknadno, če bi se izkazalo, da so načrti 
držav članic nezadostni za doseganje 
skupnega EU cilja (povezava z regulativo o 
upravljanju Energetske unije)



  

EED – komentarji - 3

 Člen 7: Obligacijska shema doseganja 
energetskih prihrankov za dobavitelje energije: 
doseganje 1,5 prihrankov (končne prodane) 
energije vsako leto. Namen člena je spodbuditi 
investiranje v URE. Pričakovati je, da bo ta člen 
doprinesel največji delež energetskih 
prihrankov Direktive do leta 2020

Podpora predlogu, da se implementacija člena 7 
podaljša vse do leta 2050

 Člen 7.1: Potrebno je izbrisati določilo, ki 
omogoča izvzem energije, porabljene v 
prometu, pri preračunavanju cilja 1,5 %

 Člen 7.2: Potrebno je odstraniti zakonodajne 
luknje (loopholes), ki znižujejo stopnjo ambicij 
za dosego cilja 1,5 %, še posebej tistih, ki 
državam omogočajo prištetje energetskih 
prihrankov iz aktivnosti, ki so bile 
implementirane pred letom 2014; postopno 
vpeljevanje cilja 1,5 % (1 % leta 2014 in 2015; 
1,25 % 2015 in 2017,...)

 Zaradi teh izjem so energetski prihranki za 
polovico nižji: 0,75 % na leto, namesto 1,5 %



  

EED – stališče vlade RS

 Vlada RS: predlog predstavlja dobro osnovo za nadaljnjo 
poglobljeno razpravo

 3. člen: Podpira cilj izboljšanja energetske učinkovitosti za 30 % do 
leta 2030. VENDAR: »Republika Slovenija je pripravljena 30% cilj 
na EU ravni sprejeti, v kolikor se bo pri oceni prispevkov držav 
članic na področju OVE upošteval tudi prispevek države članice k 
drugim okoljskim ciljem na EU ravni (biodiverziteti). Republika 
Slovenija bo zagovarjala pristop, da se mora prispevek držav članic 
k cilju energetske učinkovitosti ocenjevati na podlagi nacionalnih 
izračunov, ne na podlagi modela PRIMES, ker je ta scenarij za 
Slovenijo preveč ambiciozen«

 7. člen: »Predlagano podaljšanje obveznosti doseganja novih 
prihrankov energije do leta 2030 predstavlja pozitiven signal za 
investitorje«



  

Proces vključevanja – Evropski 
parlament
 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliamen

t/en/20150201PVL00004/Legislative-powers
 Predstavnik RS, ki bo zastopal stališče RS v 

COREPER: Petra Zaletel

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/20150201PVL00004/Legislative-powers
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/20150201PVL00004/Legislative-powers


  

Časovnica – Evropski parlament – 
ITRE odbor



  

Časovnica – Svet ministrov za 
energijo
 These files will be debated under the leadership 

of its consecutive presidencies: 2017: Malta, 
Estonia (no UK presidency!), 2018: Bulgaria, 
Austria.

 Already, the Energy Council of 5 December 
included a lunch debate on the winter package. 
On the 13th of December, the Energy Working 
Party (EWP) meeting, also featured the ‘winter 
package’ on the agenda.

 The upcoming Maltese presidency of the 
Council will probably focus on the energy 
efficiency files (EED, EPBD, eco-design), 
aiming at achieving an agreement on a ‘general 
orientation’ by the 26 June Energy Council.  
The EWP will meet four times in January and 
only the efficiency files of the winter package 
are on its agenda.



  

Časovnica - Slovenija

 Vlada potrdila stališča za Governance, EED, ACER, Notranji 
trg in pravila notranjega trga z električno energijo, RES

 Prva polovica 2017: delo in pogajanja o URE in Governance
 Druga polovica leta: OVE in Market Design
 Petek, 17.3.2017 ob 11h: Seja dveh Odborov DZ o stališčih 

vlade do predlogov, v sklopu Zimskega energetskega paketa
 MzI: koordinatorka dela na celotnem paketu: Tina Seršen; 

URE: Mojca; OVE: Andreja Belavič Benedik, Urban Prelog; 
Governance: Urška Dolinšek; trg z električno energijo, market 
design: Silvo Škornik



  

Hvala za vašo pozornost!
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