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Politično-zakonodajno ozadje blaženja
podnebnih sprememb
Namen politik in zakonodaje na področju blaženja podnebnih sprememb je preprečiti
nevarne podnebne spremembe, ki so posledica človekovih dejavnosti. V dokumentu so
opisane najpomembnejše mednarodne institucije in procesi za sprejetje ukrepov za boj proti
podnebnim spremembam in njihovim posledicam.
Evropska unija je na področju ukrepanja proti podnebnim spremembam med najbolj
naprednimi svetovnimi regijami. V dokumentu je opisana njena podnebno-energetska
politika, ki podpira doseganje ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, 2030
in 2050 ter podnebno-energetska politika Slovenije, ki v naš pravni red prenaša evropsko
zakonodajo na ključnih področjih in predpisuje njeno izvajanje.

Political and Legislative Background of
Climate Change Mitigation
Climate change mitigation policies and legislation aim to prevent dangerous climate change
resulting from human activities. The document describes key international institutions and
processes for adopting measures to combat climate change and its consequences.
The European Union is one of the world's most advanced regions in the fight against climate
change. The document describes EU climate and energy policy, which supports the
achievement of targets for reducing greenhouse gas emissions by 2020, 2030 and 2050.
Finally, the document introduces key areas of Slovenia's climate and energy policy, which
transposes European legislation.
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Seznam kratic in okrajšav
Kratica/simbol

Beseda ali besedna zveza

Slovenski prevod

AN sNES

Akcijski načrt za skoraj ničenergijske stavbe za obdobje do
leta 2020

AR

Assessment Report

BDP

bruto domači proizvod

CCS

Carbon Capture and Storage

CH4

metan

CO2

ogljikov dioksid

CO2 ekv.

ekvivalent CO2

COP

Conference of the Parties

konferenca pogodbenic Okvirne
konvencija Združenih narodov o
spremembi podnebja

EEX

European Energy Exchange

Evropska energetska borza

EGP

evropski gospodarski prostor

EU ETS

European Union Emissions
Trading System

EKS

Energetski koncept Slovenije

F-plini

fluorirani toplogredni plini

G20

Group of Twenty

Skupina dvajsetih

IPCC

The Intergovernmental Panel on
Climate Change

Medvladni odbor za podnebne
spremembe

ocenjevalno poročilo

zajemanja in shranjevanja ogljika

Sistem trgovanja s pravicami do
emisij toplogrednih plinov v
Evropski uniji
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LEK

lokalni energetski koncept

LULUCF

Land use, land-use change and
forestry

N2O

didušikov oksid

NEPN

celoviti nacionalni energetski in
podnebni načrt

NF3

dušikov trifluorid

OP TGP 2020

Operativni program ukrepov
zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov do leta 2020

OVE

obnovljivi viri energije

PFC

perfluorirani ogljikovodiki

UNFCCC

United Nations Framework
Convention on Climate Change

Okvirna konvencija Združenih
narodov o spremembi podnebja

SET

The Strategic Energy Technology
Plan

Strateški načrt EU za energetske
tehnologije

SF6

žveplov heksafluorid

SZP

stisnjen zemeljski plin

UZP

utekočinjen zemeljski plin

raba zemljišč, sprememba rabe
zemljišč in gozdarstvo
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1 Uvod
Naraščajoče zavedanje nevarnosti od človeka povzročenih podnebnih sprememb in njihovih
globalnih razsežnosti je že konec osemdesetih let prejšnjega stoletja sprožilo proces
mednarodnega sodelovanja na znanstvenem in političnem področju. Od takrat se je izboljšalo
poznavanje vzrokov in posledic podnebnih sprememb, prav tako pa tudi potrebnih ukrepov za
njihovo pravočasno preprečitev.
Boj proti podnebnim spremembam je univerzalno prepoznan kot pogoj za doseganje
trajnostnega razvoja in zapisan med cilji Agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do
leta 2030. V nadaljevanju so predstavljene najpomembnejše institucije ter mednarodne in
nacionalne politike na področju podnebnih sprememb. Predstavljeno je, kako se ta
civilizacijski cilj – preprečiti nevarne podnebne spremembe – preliva v mednarodne politične
dogovore, iz njih pa v regionalno in nacionalno zakonodajo in ukrepe. Opisane so obveznosti,
ki jih ima Slovenija do mednarodne skupnosti glede zmanjševanja emisij toplogrednih plinov,
in ukrepi za njihovo izpolnjevanje.
Blaženje podnebnih sprememb je povezano tudi z drugimi področji politike, kot so okolje,
industrija, gospodarstvo, kmetijstvo, raziskave in konkurenca ter kohezijska politika. Ta
pregled pa se osredotoča na področji podnebja in energetike, saj je proizvodnja in poraba
energije ključni dejavnik blaženja podnebnih sprememb. Vključene so tudi nekatere politike
na področjih prometa, stavb, odpadkov ter rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in
gozdarstva. Kot komplementarno področje so vključene politike prilagajanja podnebnim
spremembam.
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Civilizacijski cilj
preprečiti nevarne podnebne spremembe, ki so posledica človekovih dejavnosti

Mednarodni politični dogovori – Kjotski protokol, Pariški podnebni sporazum
Namen: zmanjšanje tveganj in učinkov podnebnih sprememb z ohranitvijo dviga povprečne
globalne temperature občutno pod 2 °C v primerjavi s predindustrijsko dobo in prizadevanji,
da se dvig temperature omeji na 1,5 °C v primerjavi s predindustrijsko dobo1

strateški cilji Evropske unije na področju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov
znižanje emisij toplogrednih plinov na ravni Evropske unije za vsaj 20 % glede na raven v
letu 1990 do leta 20202 in za vsaj 40 % glede na raven v letu 1990 do leta 20303 ter prehod
na ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih plinov do leta 20504

podnebno-energetska politika Evropske unije
sistem Evropske unije za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov; delitev
prizadevanj med državami članicami za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki niso
vključene v trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov; povečanje energetske
učinkovitosti; spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov; mobilnost z nizkimi
emisijami; raba zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstvo; zmanjšanje emisij Fplinov; zajemanje in shranjevanje ogljika; upravljanje Energetske unije; financiranje ukrepov
na področju podnebnih sprememb; prilagajanje podnebnim spremembam; mednarodno
sodelovanje na področju podnebja

podnebno-energetska politika Republike Slovenije
zmanjšanja oziroma omejevanja rasti emisij toplogrednih plinov v sektorjih, ki niso vključeni
v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov; izboljšanje energetske
učinkovitosti; spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov; spodbujanje naložb v
prenove stavb in skoraj ničenergijske stavbe; trajnostna mobilnost; prilagajanje podnebnim
spremembam

1

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en
3
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
4
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
2
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2 Ključne institucije in politični procesi na
področju podnebnih sprememb
Sprejetje nujnih ukrepov za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam je eden
od sedemnajstih ciljev Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 5, ki so jo svetovni voditelji
sprejeli na vrhu Združenih narodov septembra 2015. Ta doslej najobsežnejši razvojni akcijski
načrt prepoznava, da so podnebne spremembe eden največjih izzivov našega časa, da
njihove posledice spodkopavajo sposobnost vseh držav, da dosežejo trajnostni razvoj, ter da
njihova globalna narava zahteva čim širše mednarodno sodelovanje na področjih
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in prilagajanja negativnim posledicam podnebnih
sprememb. Sprejemanje ustreznih politik in predpisov je pri tem navedeno kot ključni del boja
proti podnebnim spremembam.

2.1 Medvladni odbor za podnebne spremembe
Razvoj politik na področju podnebnih sprememb izhaja iz znanstvenih dognanj o vzrokih,
razsežnostih in posledicah podnebnih sprememb ter njihovih projekcijah za prihodnost. Da bi
pripravljavcem politik olajšali dostop do najboljših razpoložljivih dognanj na tem področju, je
bil že leta 1988 ustanovljen Medvladni odbor za podnebne spremembe (angl. The
Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC).

Slika 2.1: Medvladni odbor za podnebne spremembe sta ustanovila Program Združenih narodov za okolje in
Svetovna meteorološka organizacija6

IPCC je organ Združenih narodov za ocenjevanje znanosti o podnebnih spremembah.
Ustanovila sta ga Program Združenih narodov za okolje in Svetovna meteorološka
organizacija, da bi oblikovalcem politik na osnovi obstoječih znanstvenih informacij
zagotovila redne ocene vseh vidikov podnebnih sprememb, njihovih posledic in morebitnih
prihodnjih tveganjih ter predlagala strategije blaženja in prilagajanja podnebnim
spremembam.
Poglavitna aktivnost IPCC je priprava ocenjevalnih poročil (angl. Assessment Report – AR) in
njihova objava v rednih časovnih intervalih. IPCC ima 195 držav članic, kar pomeni skoraj
univerzalno članstvo.
Generalna skupščina OZN (2015): Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1 z dne 25. 9.
2015).
6
Vir slike: https://www.ipcc.ch/
5
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Poročila IPCC vladam na vseh ravneh zagotavljajo znanstvene informacije, ki jih lahko
uporabljajo pri razvoju podnebnih politik, in predstavljajo ključno podlago za mednarodna
pogajanja o zmanjševanju emisij toplogrednih plinov.
Za pripravo svojih poročil IPCC mobilizira na stotine znanstvenikov in uradnikov iz različnih
okolij, kar zagotavlja objektivnost in preglednost informacij.

»Osnutki poročil IPCC so deležni skrbnejšega pregleda kot katerikoli
dokumenti v zgodovini znanosti.«
Profesor Paul N. Edwards v knjigi A Vast Machine

Avtorji in recenzenti poročil svoje delo za IPCC opravljajo prostovoljsko. V sekretariatu IPCC
deluje samo ducat stalno zaposlenih.
IPCC ima tri delovne skupine: delovna skupina I se ukvarja s fizikalnim ozadjem podnebnih
sprememb; delovna skupina II obravnava vplive, prilagajanje in ranljivost; delovna skupina III
pa se ukvarja z blaženjem podnebnih sprememb.
Poročila IPCC vsebujejo prispevke vseh treh delovnih skupin ter sintezno poročilo. Zadnje
poročilo, peto po vrsti, (AR5)7 je bilo objavljeno v letih 2013 in 2014 in uporabljeno kot
vsebinsko izhodišče za mednarodna pogajanja o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov na
konferenci pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah v
Parizu konec leta 2015, ko je bil sprejet Pariški podnebni sporazum.

Slika 2.2: Peto poročilo IPCC o podnebnih spremembah (AR5) – sintezno poročilo in prispevki treh delovnih
skupin.8

7
8

IPCC (2013, 2014): Fifth Assessment Report, dostopno prek www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/.
Vir slike: https://62.225.2.61/science/workstreams/cooperation_with_the_ipcc/items/8732.php
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Šesto poročilo IPCC (AR6) bo objavljeno leta 2022. V vmesnem obdobju med petim in šestim
poročilom so bila objavljena tri posebna poročila:
1. Posebno poročilo o učinkih globalnega segrevanja za 1,5 °C nad predindustrijsko
ravnjo (SR15),9 ki je bilo objavljeno leta 2018.
2. Posebno poročilo o podnebnih spremembah, dezertifikaciji, degradaciji tal,
trajnostnem upravljanju zemljišč, prehranski varnosti in tokovih toplogrednih plinov v
zemeljskih ekosistemih, objavljeno avgusta 2019 (SRCCL).10
3. Posebno poročilo o oceanih in kriosferi v spreminjajočem se podnebju, objavljeno
septembra 2019 (SROCC).11

2.2 Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi
podnebja
Znanstveni dokazi iz prvega poročila IPCC iz leta 1990 so poudarili pomen podnebnih
sprememb kot izziva, ki ga ne more rešiti posamezna država oziroma regija in zahteva
usklajeno delovanje na ravni mednarodne skupnosti. Zato je imelo prvo poročilo IPCC (AR1)
odločilno vlogo pri oblikovanju Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja
(angl. United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) – ključne
mednarodne pogodbe za zmanjšanje globalnega segrevanja in obvladovanje posledic
podnebnih sprememb.

Slika 2.3: Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja ima s 197 pogodbenicami skoraj
univerzalno članstvo12

Okvirna konvencija je bila oblikovana leta 1992 med pripravami na zgodovinsko konferenco
Združenih narodov o okolju in razvoju v Rio de Janeiru. Veljati je začela 21. marca 1994 in
danes so njene pogodbenice tako rekoč vse države sveta (197 držav). Slovenija je k Okvirni
konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja pristopila leta 1995.13 Vrhovni namen
konvencije je

IPCC (2018): Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels
and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate
change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty, dostopno prek https://www.ipcc.ch/sr15/.
10
IPCC (2019): IPCC Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security,
and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems, dostopno prek https://www.ipcc.ch/report/srccl.
11
IPCC (2019): IPCC Special Report on the ocean and cryosphere in a changing climate, dostopno prek
https://www.ipcc.ch/srocc/home/.
12
Vir slike: https://unfccc.int/
13
Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (Uradni list RS, št. 59/1995 z dne 19. 10. 1995,
stran 829).
9
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»… stabilizirati koncentracije toplogrednih plinov v atmosferi na ravni, ki bo
preprečila nevarne antropogene spremembe podnebnega sistema …«.

Pogodbenice Okvirne konvencije se od leta 1995 srečujejo na letnih konferencah (angl.
Conference of the Parties – COP), kjer ocenjujejo napredek pri obvladovanju podnebnih
sprememb. V okviru konferenc potekajo tudi pogajanja o vsebini mednarodnih podnebnih
sporazumov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.
Države pogodbenice Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja letno pripravljajo poročila
o nacionalnih evidencah antropogenih emisij in ponorov toplogrednih plinov (angl. National
Inventory Report) in jih predložijo sekretariatu Okvirne konvencije. Evidence morajo biti
izdelane po dogovorjeni metodologiji IPCC. V Sloveniji to nalogo opravlja Agencija Republike
Slovenije za okolje.

Slika 2.4: Voditelji delegacij na podnebni konferenci (COP21) v Parizu leta 2015, kjer je bil sprejet Pariški
sporazum 14

14

Vir slike: UNFCCC
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2.3 Mednarodni podnebni sporazumi
2.3.1 Kjotski protokol
Leta 1995 so države pogodbenice Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi
podnebja začele pogajanja za krepitev globalnega odziva na podnebne spremembe in dve leti
pozneje je bil na tretji konferenci pogodbenic (COP3) sprejet Kjotski protokol (s polnim
imenom Kjotski protokol k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja),15 ki
vsebuje zaveze sodelujočih industrializiranih držav, da bodo v obdobju 2008–2012 zmanjšale
v povprečju za 5 % glede na raven v letu 1990 skupne emisije šestih toplogrednih plinov
(ogljikovega dioksida (CO2), metana (CH4), didušikovega oksida (N2O), fluoriranih
ogljikovodikov (HFC), perfluoriranih ogljikovodikov (PFC) in žveplovega heksafluorida
(SF6)).16
Namen Kjotskega protokola je doseči ustalitev vsebnosti toplogrednih plinov v ozračju na
takšni ravni, ki bo preprečila nevarno človekovo poseganje v podnebni sistem. Ta raven naj
bi bila dosežena v takšnem časovnem obdobju, ki ekosistemom dovoljuje naravno prilagoditev
spremembi podnebja, ki zagotavlja, da ne bo ogroženo pridobivanje hrane, in ki omogoča
trajnostni gospodarski razvoj.
Kjotski protokol je začel veljati 16. 2. 2005 in ima trenutno 192 držav pogodbenic. Slovenija
ga je podpisala oktobra 1998 in ratificirala julija 2002.17
Vsa potrebna pravila in procedure za izvajanje Kjotskega protokola so bile sprejete leta 2001
na 7. zasedanju pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja (COP7) v
Marakešu. Celoten sveženj sklepov se je imenoval Marakeški sporazumi h Kjotskemu
protokolu (angl. Marrakech Accords).18
Kjotski protokol temelji na načelu skupnih, vendar različnih odgovornosti in individualnih
zmožnosti: priznava, da so razvite države zgodovinsko največ prispevale k visoki ravni
toplogrednih plinov v ozračju, ki je posledica več kot 150 let industrijskih dejavnosti. Protokol
zato razvite države in države z gospodarstvi v tranziciji (t. i. pogodbenice iz Aneksa I) pravno
zavezuje k doseganju ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, medtem ko države v
razvoju pravno zavezujočih ciljev nimajo.
Prvo ciljno obdobje protokola se je začelo januarja 2008 in končalo konec leta 2012. Kot
članica Evropske unije je Slovenija v prvem ciljnem obdobju 2008–2012 prevzela svoj delež
obveznosti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov glede na izhodiščno leto,19 ki je znašal - 8%.
15

UNFCCC (1997): Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, dostopno na
https://unfccc.int/kyoto-protocol-html-version.
16
https://unfccc.int/kyoto_protocol
17
Zakon o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (Uradni list RS, št. 60/2002 z
dne 10. 7. 2002, stran 721).
18
UNFCCC (2001): The Marrakesh Accords & The Marrakesh Declaration, dostopno na
http://unfccc.int/cop7/documents/accords_draft.pdf.
19
Za večino držav, ki so imele cilj v prvem kjotskem obdobju 2008–2012, je bilo izhodiščno leto 1990. Države z ekonomijo v tranziciji pa
so lahko izbrale zanje najugodnejše leto. Slovenija je tako izbrala leto 1986, ko so bile njene emisije precej višje kot leta 1990. Za
fluorirane pline pa je izbrala izhodiščno leto 1995. Emisije v izhodiščnem letu so bile potrjene med revizijo leta 2007 in so znašale
20.354 Gg ekvivalenta CO2, kar je pomenilo, da slovenske emisije v obdobju 2008–2012 v povprečju niso smele preseči 18.726 Gg
ekvivalenta CO2.
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Leta 2012 so skupne slovenske emisije toplogrednih plinov znašale 18.910 kt ekvivalenta
CO2, kar je pomenilo zmanjšanje emisij glede na izhodiščno leto za 7,1 %. Vendar pa so
skladno s pravili o izvajanju Kjotskega protokola države pogodbenice del svojih obveznosti
zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov v prvem kjotskem obdobju lahko dosegle s
povečanjem ponora CO2, ki je posledica neposrednih človekovih dejavnosti v gozdarstvu in
ravnanju z zemljišči po izhodiščnem letu. To dovoljenje je Sloveniji omogočilo uveljavljanje
ponorov v gozdarstvu in ravnanju z zemljišči v obsegu 1.320 kt CO2 na leto. Z uveljavljanjem
teh ponorov je Slovenija kjotski cilj v prvem ciljnem obdobju presegla za 3 %.20
V obdobju 1986–1991 so se emisije v Sloveniji zmanjšale zaradi zmanjšanja gospodarskih
dejavnosti, ki je bilo posledica osamosvojitve. V obdobju 1992–1997 so emisije zaradi
povečanja gospodarske rasti in oživitve industrijske proizvodnje močno narasle. V drugi
polovici tega obdobja je bilo povečanje emisij povezano tudi z bencinskim turizmom, saj so
bile cene naftnih derivatov (goriv) v Sloveniji občutno nižje kot v sosednjih državah. V letih
1998 in 1999 so se emisije zaradi ukrepov sosednjih držav za zmanjšanje bencinskega
turizma znova znižale, poleg tega se je povečala oskrba z električno energijo iz Nuklearne
elektrarne Krško. V obdobju 2000–2002 so se emisije povečevale zaradi ponovnega
obveznega izvoza elektrike iz Nuklearne elektrarne Krško na Hrvaško. Po vstopu Slovenije v
Evropsko unijo leta 2004 in potem, ko sta se leta 2007 Evropski uniji priključili še Romunija in
Bolgarija, so se močno povečale emisije zaradi cestnega prometa in je to povečanje preseglo
zmanjšanje emisij, doseženo z ukrepi v industriji, kmetijstvu in ravnanju z odpadki.

Slika 2.5: Na konferenci pogodbenic v Dohi leta 2012 je bil Kjotski protokol podaljšan do leta 202021

Na konferenci pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja v katarskem mestu
Doha leta 2012 (COP18) je bil pripravljen dogovor o podaljšanju Kjotskega protokola do leta
2020, dodan je bil sedmi toplogredni plin (dušikov trifluorid – NF3). Drugo ciljno obdobje
Kjotskega protokola je trajalo osem let, od leta 2013 do 2020, in tudi v tem obdobju so imele
razvite države (pogodbenice iz Aneksa I, ki so se pridružile drugemu ciljnemu obdobju)
zavezujoče cilje v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov, države v razvoju pa
obveznosti niso imele. Po njegovem izteku se je začel izvajati Pariški sporazum.
20
21

http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/vsebine/toplogredni-plini
Vir slike: UNFCCC
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Drugemu ciljnemu obdobju se ni pridružilo nekaj držav z zelo velikimi emisijami toplogrednih
plinov, kot so Združene države Amerike, Kanada, Japonska, Nova Zelandija, Rusija, Ukrajina
in Belorusija. Dodatek h Kjotskemu protokolu (z uradnim imenom Sprememba iz Dohe
Kjotskega protokola) stopi v veljavo 31. 12. 2020, saj ga je sprejelo več kot tri četrtine
pogodbenic, kar je pogoj za začetek njegove veljavnosti.22 Med pogodbenicami, ki so
Spremembo iz Dohe Kjotskega protokola sprejele, sta tudi Slovenija 23 in Evropska unija.
Razmeroma skromna zastopanost držav v drugem ciljnem obdobju (v njem sodeluje 38
razvitih držav, vključno z Evropsko unijo in njenimi 28 državami članicami) je pokazala na
nujnost priprave novega sporazuma, ki bi z različnimi obveznostmi vključeval vse države.
Pogodbenice Kjotskega protokola, ki so sprejele zaveze v zvezi z zmanjšanjem emisij
toplogrednih plinov, so morale svoje cilje dosegati predvsem z nacionalnimi ukrepi. Kot
dodatno orodje za doseganje ciljev pa je Kjotski protokol uvedel tri tržno osnovane
mehanizme: mehanizem čistega razvoja (angl. Clean Development Mechanism), skupnega
izvajanja (angl. Joint Implementation) in mehanizem trgovanja z emisijami (angl. Emissions
Trading). S slednjim je vzpostavil temelje tega, kar danes poznamo kot »trgovanje s pravicami
do emisije toplogrednih plinov«, ki podjetjem omogoča optimiziranje stroškovne učinkovitosti
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.
V drugem ciljnem obdobju Kjotskega protokola je Slovenija sprejela cilje za zmanjševanje
emisij toplogrednih plinov v okviru politike in pravnega reda Evropske unije. Države članice
Evropske unije so se zavezale, da bodo do leta 2020 svoje skupne emisije toplogrednih plinov
v primerjavi z letom 1990 znižale za 20 %.24 Pri tem je kot ključen instrument spodbujanja
stroškovno učinkovitega zmanjševanja emisij iz sektorjev energetike, industrije in letalstva na
ravni Evropske unije vzpostavljen sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov
v Evropski uniji (angl. European Union Emissions Trading System – EU ETS). Za znižanje
emisij, ki niso vključene v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov (npr. iz
prometa (brez letalstva), kmetijstva, ravnanja z odpadki, rabe goriv v gospodinjstvih in
storitvenih dejavnostih, zgorevanja goriv v industriji in gradbeništvu, industrijskih procesov ter
ubežne emisije v energetiki in emisije iz manjših energetskih obratov) pa imajo države članice
nacionalne cilje zmanjšanja emisij.
Za Slovenijo tako velja nacionalni cilj, da se emisije v sektorjih, ki niso vključeni v sistem
trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov, do leta 2020 ne bodo povečale za več
kot 4 % glede na leto 2005.25 Obveznosti so določene za celotno obdobje 2013−2020, ciljna
vrednost za leto 2013 znaša 12.324 kt ekvivalenta CO2, za leto 2020 pa 12.533 kt ekvivalenta
CO2, cilji za vmesna leta sledijo linearnemu povečevanju med tema letoma.26

22

Do 28. 10. 2020 je Spremembo iz Dohe sprejelo 147 pogodbenic Kjotskega protokola.
Zakon o ratifikaciji Spremembe iz Dohe Kjotskega protokola (Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015, stran 200).
24
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en
25
Odločba 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009,
stran 136).
26
Izvedbeni sklep Komisije št. 2013/634/EU z dne 31. oktobra 2013 o prilagoditvah dodeljenih letnih emisij za države članice za
obdobje 2013 do 2020 v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 292 z dne 1. 11. 2013, stran 19)
in Sklep Komisije z dne 26. marca 2013 o določitvi dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje od 2013 do 2020 v skladu z
Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 90 z dne 28. 3. 2013, stran 106).
Od leta 2013 se za pripravo evidenc in poročil upoštevajo ciljne vrednosti, izračunane z upoštevanjem potenciala globalnega
segrevanja iz 4. ocenjevalnega poročila IPCC.
23
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Kot kažejo sprotna letna poročila, bo Evropska unija s prizadevanjem vseh držav članic cilje
v drugem ciljnem obdobju Kjotskega protokola najverjetneje dosegla.27

2.3.2 Pariški sporazum
Od svoje ustanovitve leta 1988 je IPCC pripomogel k občutnemu napredku poznavanja
potrebnih ukrepov za preprečitev nevarnega antropogenega, tj. od človeka povzročenega
poseganja v delovanje zemeljskega podnebnega sistema. Ob upoštevanju ugotovitev 5.
poročila IPCC (AR5) je na 21. zasedanju pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov
o spremembi podnebja v Parizu (COP21) 195 držav sprejelo dolgoročni cilj ohraniti dvig
povprečne globalne temperature občutno pod 2 °C v primerjavi s predindustrijsko dobo in
nadaljevati prizadevanja, da se dvig temperature omeji na 1,5 °C v primerjavi s
predindustrijsko dobo, saj bi se tako občutno zmanjšali tveganja in učinki podnebnih
sprememb. Pariški sporazum je prvi univerzalni, pravno zavezujoči večstranski sporazum o
podnebnih spremembah, ki pokriva skoraj vse svetovne emisije. Za razliko od Kjotskega
protokola bodo pri njegovem izvajanju aktivno sodelovale vse pogodbenice, ne glede na
razvitost.
Pariški sporazum je začel veljati 4. novembra 2016, potem ko ga je ratificiralo minimalno
število držav (55), ki pokrivajo vsaj 55 % svetovnih emisij toplogrednih plinov. Slovenija je
Pariški sporazum ratificirala 3. decembra 2016,28 za našo državo pa je začel veljati
15. januarja 2017.

Slika 2.6: Pariški sporazum je pomemben politični dosežek, ki je opredelil ambiciozne, vendar nujno potrebne
cilje za preprečitev nevarnih podnebnih sprememb29

27

European Environment Agency (2020): Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2018 and inventory report 2020,
dostopno na www.eea.europa.eu/publications/european-union-greenhouse-gas-inventory-2020.
28
Zakon o ratifikaciji Pariškega sporazuma (Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016, stran 357).
29
Vir slike: UNFCCC
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Pariški sporazum je prvič v zgodovini združil vse narode v prizadevanju za
boj proti podnebnim spremembam in prilagajanje na njihove učinke, z
okrepljeno podporo za pomoč državam v razvoju.

Na 24. zasedanju pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja
(COP24) decembra 2018 v poljskih Katovicah so predstavniki skoraj 200 držav po večdnevnih
pogajanjih sklenili dogovor o pravilih za izvajanje Pariškega sporazuma.30 O postopkih in
mehanizmih izvajanja Pariškega sporazuma, glede katerih se jim ni uspelo dogovoriti (npr.
smernicah o prostovoljnem sodelovanju in tržnih mehanizmih), so se pogajanja nadaljevala
na zasedanju pogodbenic decembra 2019 v Madridu (COP25), kjer jim manjkajočih pravil prav
tako ni uspelo sprejeti. Dokončanje pogajanj in sprejetje manjkajočih pravil je bilo prenešeno
na naslednje zasedanje pogodbenic (COP26). To je bilo zaradi COVID-19 prestavljeno na
november 2021 in bo v Glasgowu na Škotskem.
Pariški sporazum priznava različna izhodišča in odgovornosti držav in poudarja, da se bo
sporazum izvajal v skladu z načelom skupnih, vendar različnih odgovornosti in individualnih
zmožnosti. To pomeni, da morajo ekonomsko razvite države še naprej prevzemati vodilno
vlogo pri blaženju podnebnih sprememb in podpirati ukrepe, ki jih sprejemajo države v razvoju.
Eno najpomembnejših določil Pariškega sporazuma so t. i. petletni cikli, v katerih bodo države
pregledale izvajanje in (ne)ustreznost zadanih ciljev glede zmanjševanja emisij toplogrednih
plinov ter po možnosti vsakič prešle na bolj ambiciozne cilje, ki bi svet sčasoma pripeljali na
pot omejitve globalnega segrevanja na 2 °C. Pogodbenice bodo leta 2020 objavile svoje
nacionalne prispevke k blaženju podnebnih sprememb in strategije do sredine 21. stoletja,
nacionalni cilji pa se bodo prvič prenovili leta 2023.

Zakaj ravno 2 °C in zakaj si je treba prizadevati za omejitev globalnega segrevanja
na 1,5 °C?
Omejitev dviga globalne temperature na 2 °C je potrebna za ohranitev zemeljskega sistema
v stabilnem stanju, ki je omogočilo razvoj človeške civilizacije v holocenu. Prekoračitev 2 °C
pomeni povečanje tveganja pojava nelinearnih in potencialno nepovratnih sprememb
pomembnih elementov podnebnega sistema, kot je npr. popolna izguba poletnega arktičnega
morskega ledu, ledu na Grenlandiji, zahodne antarktične ledene plošče in večine svetovnih
alpskih ledenikov. Posledični dvig morske gladine bi ogrozil obstoj številnih obalnih mest in
preživetje otoških narodov, medtem ko bi suše, poplave in ekstremni vremenski pojavi ogrozili
varnost oskrbe s hrano in biotsko raznovrstnost.
V oktobru 2018 je bilo objavljeno posebno poročilo IPCC o učinkih globalnega segrevanja za
1,5 °C nad predindustrijsko ravnjo, ki je močno zaostrilo zahteve glede potrebne hitrosti in
velikosti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za ohranitev stabilnega podnebja in
30

United Nations Framework Convention on Climate Change (2019): Katowice climate package, dostopno prek unfccc.int/process-andmeetings/the-paris-agreement/paris-agreement-work-programme/katowice-climate-package.
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zmanjšanje tveganj za zdravje, premoženje, zadostno preskrbo s hrano in vodo, varnost ljudi
in gospodarski razvoj.31 Iz poročila sledi, da bodo tveganja za naravne in človeške sisteme že
pri segrevanju za 1,5 °C večja od sedanjih (tj. pri segrevanju za približno 1 °C), vendar manjša
kot pri 2 °C.
Razlike se nanašajo na temperaturo kopnega in oceanov, hitrost naraščanja gladine oceanov,
vročinske ekstreme v večini poseljenih območij ter verjetnost močnih padavin in suš v številnih
regijah.
Omejitev globalnega segrevanja na 1,5 °C bi v primerjavi z 2 °C zmanjšala vpliv na zemeljske,
sladkovodne in morske ekosisteme in ohranila več njihovih storitev za človeštvo. Pri
segrevanju za 1,5 °C naj bi propadlo 70 do 90 % koralnih grebenov, pri 2 °C pa naj bi propadli
tako rekoč vsi. Prilagajanje na 1,5 °C toplejši svet naj bi bilo občutno lažje in povezano z
manjšimi stroški.32
Poročilo opozarja na velik razkorak med doslej načrtovanimi politikami in tem, kar je treba
storiti, da ostanemo pod varno mejo 1,5 °C. Za omejitev globalnega segrevanja na 1,5 °C
glede na predindustrijsko raven bi morali globalne od človeka povzročene emisije toplogrednih
plinov do leta 2030 zmanjšati za okrog 45 % glede na leto 2010 in sredi stoletja doseči ničelno
stopnjo neto emisij.33

Je cilj Pariškega sporazuma sploh še mogoče doseči?
Posebno poročilo IPCC o učinkih globalnega segrevanja za 1,5 °C je prineslo tudi tolažilno
sporočilo: omejitev nevarnega globalnega segrevanja je še mogoča. A okno priložnosti se bo
zaprlo, če se emisije toplogrednih plinov ne bodo začele močno zniževati že pred letom 2030.
To pomeni veliko in hitro zmanjšanje emisij v čisto vseh sektorjih, večina planetarnih rezerv
fosilnih goriv pa bi morala ostati v zemlji. To je zelo velik gospodarski in politični izziv.
Vse od 4. poročila IPCC, objavljenega leta 2007, je čedalje bolj jasno, da bo globalno
segrevanje možno omejiti na 2 °C ali manj le v primeru, če se bodo emisije toplogrednih plinov
do sredine 21. stoletja zmanjšale na skoraj nič, v drugi polovici stoletja pa bodo dosežene
negativne emisije.
S tem se gospodarskim in političnim izzivom pridružujejo še tehnološki. V zelo kratkem času
je potreben razvoj in prenos okoljsko sprejemljivih tehnologij, ki bodo predvsem državam v
razvoju omogočile dvig življenjskega standarda in odpravo revščine na podnebno sprejemljiv
način.

IPCC (2014): An IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global
greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable
development, and efforts to eradicate poverty, dostopno prek www.ipcc.ch/sr15/
32
IPCC (2014): An IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global
greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable
development, and efforts to eradicate poverty, dostopno prek www.ipcc.ch/sr15/
33
IPCC (2014): An IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global
greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable
development, and efforts to eradicate poverty, dostopno prek www.ipcc.ch/sr15/
31
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Kako vemo, ali države izpolnjujejo svoje zaveze?
Zanesljive, pregledne in celovite informacije o nacionalnih emisijah toplogrednih plinov in
ukrepih za njihovo zmanjšanje, prilagajanju podnebnim spremembam ter mehanizmih, kot so
finančni instrumenti, prenos tehnologij in krepitev zmogljivosti, ki jih izvajajo posamezne
države, so podlaga za medvladni podnebno-politični proces v okviru Okvirne konvencije
Združenih narodov o spremembi podnebja. Zato so države, ki so njene pogodbenice, dolžne
redno poročati Konferenci pogodbenic (angl. Conference of the Parties – COP), 34 pri čemer
se v skladu z načelom skupnih, vendar različnih odgovornosti in individualnih zmožnosti
zahteve za poročanje razlikujejo za razvite države (pogodbenice iz Priloge I k Okvirni
konvenciji) in države v razvoju (pogodbenice, ki niso del Priloge I k Okvirni konvenciji).
Evropska unija in njene države članice, tudi Slovenija, morajo kot razvite države pogodbenice
Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja in podpisnice Kjotskega
protokola redno poročati o:
•
•

svojih emisijah toplogrednih plinov (zato letno pripravljajo »nacionalne evidence
emisij« 35) in
svojih politikah in ukrepih na področju podnebnih sprememb ter uresničevanju zavez
v zvezi z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov (pripravljajo »dveletna poročila« in
vsaka štiri leta »nacionalna sporočila«).

Evropska unija ima svoj mehanizem za spremljanje emisij toplogrednih plinov, 36 37 ki državam
članicam določa interna pravila za poročanje,38 katerih osnova pa so mednarodne obveznosti
v okviru Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja.

Slovenija mora vsako leto poročati (Evropski komisiji do 15. marca in
sekretariatu Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja
do 15. aprila) o nacionalnih evidencah od človeka povzročenih emisij in
ponorov toplogrednih plinov, ki niso vključeni v nadzor v okviru
Montrealskega protokola.

Konferenca pogodbenic kot sestanek pogodbenic Kjotskega protokola je najvišje telo odločanja Okvirne konvencije ZN o spremembi
podnebja, kjer (lahko) sodelujejo predstavniki vseh držav, ki so pogodbenice konvencije. Konferenca pogodbenic redno pregleduje
izvajanje konvencije in vseh z njo povezanih pravnih instrumentov in sprejema odločitve, potrebne za učinkovito izvajanje konvencije.
35
Obveznost pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja v zvezi s poročanjem oziroma obveščanjem o
izvajanju te konvencije izhaja iz njenega 12. člena. Priprava nacionalnih evidenc emisij kot način poročanja pogodbenic iz Aneksa I
Okvirne konvencije poteka skladno s smernicami iz sklepa Konference pogodbenic 18/CP.8 in prenovljenimi smernicami iz sklepa
24/CP.19.
36
Uredba (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih
plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije ter o
razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES (UL L št. 165 z dne 18. 6. 2013, str. 13).
37
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 666/2014 z dne 12. marca 2014 o določitvi vsebinskih zahtev glede sistema evidenc Unije ter
upoštevanju sprememb potencialov globalnega segrevanja in mednarodno dogovorjenih smernic o evidencah v skladu z Uredbo (EU)
št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 179 z dne 19. 6. 2014, str. 26).
38
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 749/2014 z dne 30. junija 2014 o strukturi, obliki, postopkih predložitve in pregledu informacij, ki
jih sporočajo države članice v skladu z Uredbo (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 203 z dne 11. 7. 2014,
stran 23).
34
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V letu 2020 objavljeno 9. državno poročilo vsebuje nacionalne evidence emisij in ponorov
toplogrednih plinov v obdobju med letoma 1986 in 2018.39
Nacionalne evidence emisij toplogrednih plinov morajo biti izdelane po dogovorjeni
metodologiji IPCC.40

39

Agencija RS za okolje (2020): Slovenia's National Inventory Report 2020, dostopno prek
http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/mmr/art07_inventory/ghg_inventory/envxpbnwa/SVN_NIR_2020_-_April.pdf.
40
IPCC (2006): 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (dostopno prek www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2006gl/) in dopolnitve smernic, dostopne prek www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/index.html.
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3 Podnebno-energetska politika Evropske
unije
Evropska unija je s svojimi primerjalno ambicioznimi podnebnimi cilji v svetovnem merilu ena
vodilnih regij na področju politik preprečevanja podnebnih sprememb. Te so namenjene tudi
vzpostavitvi bolj konkurenčnega, zanesljivega, cenovno dostopnega in vzdržnega
energetskega sistema, ki naj bi zmanjšal tveganja zaradi odvisnosti od uvoženih energentov.
Nizkoogljična usmeritev torej ni samo stvar podnebne odgovornosti.
Politike Evropske unije na področju podnebja in energije temeljijo na Pogodbi o delovanju
Evropske unije.41 Skladno s 191. členom je boj proti podnebnim spremembam eden od
namenov okoljske politike Evropske unije, medtem ko skladno s 194. členom Evropska unija
podpira učinkovito rabo energije in zmanjšanje rabe energije ter razvoj novih in obnovljivih
virov energije.

Dolgoročna usmeritev Evropske unije v nizkoogljičnost se odraža v njenih
strateških ciljih glede emisij toplogrednih plinov, ki so: zmanjšanje za vsaj
40 % glede na leto 1990 do leta 203042 in prehod na ničelno stopnjo neto
emisij do leta 205043.

3.1 Podnebno-energetska politika Evropske unije do 2020
Na zasedanju Evropskega sveta v marcu 2007 so evropski voditelji določili politične cilje na
področju podnebja in energije, ki naj bi do leta 2020 privedli do zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov za vsaj 20 % glede na leto 1990, povečanja deleža energije iz obnovljivih virov v končni
rabi energije na 20 % in povečanja energetske učinkovitosti za 20 % z namenom zmanjšanja
porabe primarne energije. Cilji so zapisani v krovni strategiji Evropa 2020,44 ki naj bi pomagala
državam članicam pri uvajanju strukturnih reform za izhod iz gospodarske krize in gospodarski
rasti na pameten, trajnosten in vključujoč način.
Ti cilji so za države članice EU postali pravno zavezujoči s sprejetjem zakonodajnega svežnja
podnebnih in energetskih ukrepov Evropske unije, ki sta ga Evropski parlament in Evropski
svet dokončno sprejela aprila 2009. Svoj sklep o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov do leta
2020 je Evropska unija potem leta 2012 potrdila še s sprejetjem enake zaveze za 20 %
zmanjšanje emisij glede na raven v letu 1990 v okviru Kjotskega protokola oziroma
Spremembe iz Dohe, ki je opredelila njegovo drugo ciljno obdobje (2013–2020).45

41

Pogodba o delovanju Evropske unije (UL C 326 z dne 26. 10. 2012, stran 47).
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
43
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
44
Evropska komisija (2010): EVROPA 2020 Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast, dostopno na
https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_SL_ACT_part1_v1.pdf.
45
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress/kyoto_2_en
42
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Doseganje podnebnih in energetskih ciljev naj bi v Evropski uniji tudi prispevalo k povečanju
varnosti oskrbe z energijo z zmanjšanjem odvisnosti od uvožene energije in prispevanjem k
vzpostavitvi evropske energetske unije. Prav tako naj bi ustvarilo nova delovna mesta,
povečalo konkurenčnost in prispevalo k zeleni rasti gospodarstva.
Sveženj podnebnih in energetskih ukrepov Evropske unije sestavljajo štiri zakonodajna
besedila:
•
•

•
•

direktiva o izboljšanju in razširitvi sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do
emisije toplogrednih plinov,46
odločba o »porazdelitvi prizadevanj« med državami članicami, ki določa zavezujoče
nacionalne cilje zmanjšanja emisij v sektorjih, ki niso vključeni v trgovanje s pravicami
do emisije toplogrednih plinov,47
direktiva, ki določa zavezujoče nacionalne cilje za povečanje deleža obnovljivih virov
energije v končni bruto rabi energije,48,49 ter
direktiva o oblikovanju pravnega okvira za varno in okolju prijazno uporabo tehnologij
za zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida.50

Sveženj dopolnjujeta dva dodatna zakonodajna akta, sprejeta istočasno:
•

•

uredba, ki predpisuje zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida iz novih avtomobilov na
povprečno 120 g/km s postopnim uvajanjem v letih 2012–2015 in nato na 95 g/km leta
2020,51 in
sprememba direktive o kakovosti goriv, ki od dobaviteljev goriv zahteva, da do leta
2020 zmanjšajo emisije toplogrednih plinov iz verige proizvodnje goriv za 6 %.52

Države članice Evropske unije so (z zadnjimi podatki za leto 2017) na dobri poti, da do leta
2020 dosežejo skupni cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za vsaj 20 % v primerjavi z

46

Direktiva 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom
izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, stran
63).
47
Odločba št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009,
stran 136).
48
Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov,
spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, stran 16).
49
S ciljem omejitve tveganj za emisije zaradi posredne spremembe rabe zemljišč zaradi pridelave poljščin za biogoriva je bila Direktiva
2009/28 leta 2015 spremenjena s sprejetjem Direktive (EU) 2015/1513 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o
spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju
uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L št. 239 z dne 15. 9. 2015, stran 1).
50
Direktiva 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in
spremembi Direktive Sveta 85/337/EGS, direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES Evropskega
parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1013/2006 (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, stran 114).
51
Uredba (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove
osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil (UL L št. 140 z dne
5. 6. 2009, stran 1).
52
Direktiva 2009/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembah Direktive 98/70/ES glede specifikacij
motornega bencina, dizelskega goriva in plinskega olja ter o uvedbi mehanizma za spremljanje in zmanjševanje emisij toplogrednih
plinov ter o spremembi Direktive Sveta 1999/32/ES glede specifikacij goriva, ki ga uporabljajo plovila za plovbo po celinskih plovnih
poteh, in o razveljavitvi Direktive 93/12/EGS (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, stran 88).
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1990, saj so bile že leta 2017 emisije toplogrednih plinov v Evropski uniji za 22 % manjše kot
leta 1990.53 Ocenjuje se, da so prizadevanja za doseganje podnebno-energetskih ciljev v
Evropi že ustvarila nove industrijske sektorje in nova delovna mesta, pa tudi povečanje števila
tehnoloških inovacij in znižanje stroškov nizkoogljičnih tehnologij. 54

Slika 3.1: Skupne emisije toplogrednih plinov v Evropski uniji (pretekle emisije 1990–2017, projekcije emisij
2018–2030) in cilji zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 2020 in 2030.55

V zadnjih letih je v Evropski uniji prišlo do ločevanja (razklopa) med gospodarsko dejavnostjo
in emisijami toplogrednih plinov. Emisijska intenzivnost gospodarstva, ki predstavlja razmerje
med emisijami in bruto domačim proizvodom (BDP), se je od leta 1990 prepolovila. Med
letoma 1990 in 2016 je skupni bruto družbeni proizvod (BDP) Evropske unije zrasel za 54 %,
medtem ko so emisije toplogrednih plinov upadle za 22 %.56

Evropska komisija (2018): Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu EU in Pariški sporazum o podnebnih spremembah:
ocena napredka na podnebni konferenci v Katovicah, dostopno na https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/?uri=CELEX:52018DC0716.
54
Evropska komisija (2018): Sporočilo komisije Čist planet za vse Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno,
konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo, dostopno na https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0773&from=SL.
55
Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu EU in Pariški sporazum o podnebnih spremembah: ocena napredka na podnebni
konferenci v Katovicah, dostopno na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0716&from=EN
56
Evropska komisija (2018): Sporočilo komisije Čist planet za vse – Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno,
konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo, dostopno na https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0773&from=SL.
53
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Slika 3.2: Razklop med gospodarsko rastjo in emisijami toplogrednih plinov v Evropski uniji.57

3.1.1 Sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov v
Skupnosti
Sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (angl. European
Union Emissions Trading System – EU ETS) je mehanizem za izvajanje podnebnoenergetske politike Evropske unije, ki teži k stroškovno učinkovitemu zmanjšanju emisij
toplogrednih plinov iz energetskega sektorja, energetsko potratne industrije in letalstva z
vzpostavitvijo trga s pravicami do emisije toplogrednih plinov na podlagi načela »omejitve in
trgovanja« (angl. cap and trade).
Sistem trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov je bil vzpostavljen leta 2005 in se
stalno nadgrajuje. V obdobju 2013–2020 poteka tretje trgovalno obdobje njegovega
delovanja. Sprejeta pa je tudi že prenova zakonodajnega okvira za sistem trgovanje s
pravicami do emisije toplogrednih plinov za obdobje po letu 2020, tako da bodo podjetja še
bolj motivirana, da zmanjšajo porabo energije oziroma preidejo na čistejše vire energije.
V trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov so vključeni vsi večji proizvajalci
elektrike in toplote, ki uporabljajo fosilna goriva, ter vsa energetsko potratna industrija
(upravljavci naprav, ki povzročajo emisije toplogrednih plinov) – približno 11.000 elektrarn na
fosilna goriva in velikih industrijskih obratov v 31 državah – vseh 28 članicah Evropske unije,
Islandiji, Lihtenštajnu in Norveški.58 Od leta 2012 so v sistem trgovanje s pravicami do emisije

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu EU in Pariški sporazum o podnebnih spremembah: ocena napredka na podnebni
konferenci v Katovicah, dostopno na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0716&from=EN
58
Register oziroma seznam upravljavcev naprav z dovoljenji za izpuščanje toplogrednih plinov iz Slovenije je objavljen na spletni strani
Ministrstva za okolje in prostor: https://www.gov.si/teme/trgovanje-s-pravicami-do-emisije/.
57
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toplogrednih plinov vključene tudi emisije iz letalskega prometa znotraj evropskega
gospodarskega prostora (EGP).59
Podlaga za sistem trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov je direktiva o trgovanju
s pravicami do emisije toplogrednih plinov iz leta 2003,60 ki je že bila znatno spremenjena in
okrepljena, tako da podpira doseganje aktualnih ciljev Evropske unije glede zmanjševanja
emisij toplogrednih plinov. Različica, ki se uporablja od leta 2013 oziroma od začetka tretjega
trgovalnega obdobja,61 je v sistem uvedla:
•

•

•

•

linearno zmanjševanje skupne količine pravic do emisije toplogrednih plinov (za
1,74 % na leto), s čimer se zagotavlja postopno in predvidljivo zmanjšanje emisij skozi
čas,
javne dražbe pravic do emisije toplogrednih plinov (tistih iz primarne emisije od
države), ki postopno nadomeščajo brezplačne dodelitve pravic, začenši z
elektroenergetskim sektorjem,
širšo pokritost glede vrst dejavnosti (dodane so npr. dejavnosti proizvodnja aluminija,
proizvodnja ali predelava barvnih kovin, proizvodnja apna, proizvodnja izolacijskega
materiala iz mineralne volne, mavčnih proizvodov in industrijskega oglja, nekateri
segmenti kemijske industrije ter geološko shranjevanje toplogrednih plinov) in plinov
(ogljikovemu dioksidu so dodani perfluorirani ogljikovodiki in dušikov oksid) ter
rezervni sklad pravic do emisije toplogrednih plinov (emisijskih kuponov v vrednosti
300 milijonov evrov) za financiranje inovativnih tehnologij obnovljivih virov energije in
tehnologij za zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida prek programa NER 300.

Prodaja pravic do emisije toplogrednih plinov oziroma emisijskih kuponov primarne emisije
(od države) poteka na javnih dražbah. Republika Slovenija se je skupaj z Evropsko unijo in 24
drugimi državami članicami odločila za skupni dražbeni sistem, ki ga v njihovem imenu izvaja
borza EEX iz Leipziga v Nemčiji. Sicer pa se emisijski kuponi kupujejo in prodajajo na odprtem
sekundarnem trgu.
Trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov spodbuja stroškovno in ekonomsko
učinkovito zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kar lahko vključuje povečanje energetske
učinkovitosti oziroma zmanjšanje rabe energije ali kupovanje pravic do emisije toplogrednih
plinov. Upravljavci naprav in operatorji zrakoplovov, ki ne porabijo celotne kvote dodeljenih
emisijskih kuponov, jih lahko prodajo ali pa prihranijo za naslednje obdobje.
V Sloveniji so vrste naprav, dejavnosti in toplogrednih plinov, za katere je treba pridobiti
dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov, določene v posebni uredbi. 62 Ta je bila sprejeta

Uredba (EU) št. 421/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi
sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti zaradi izvajanja mednarodnega sporazuma o uporabi
enotnega globalnega tržnega ukrepa za emisije iz mednarodnega letalstva do leta 2020 (UL L št. 129 z dne 30. 4. 2014, stran 1).
60
Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do
emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L 275 z dne 25. 10. 2003, stran 32).
61
Direktiva 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom
izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, stran
63).
62
Uredba o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov
oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 55/11 z dne 7. 7. 2011).
59
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skladno z Zakonom o varstvu okolja,63 ki v slovenskem pravnem redu konkretizira ureditev
Evropske unije (Direktivo 2003/87/ES in njene dopolnitve in spremembe 64).
Agencija Republike Slovenije za okolje je vzpostavila in vodi register emisijskih kuponov.65
Slovenski register je povezan z registrom Združenih narodov (angl. International Transaction
Log), ki deluje v okviru Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, in z
registrom EU, ki je začel delovati 20. junija 2012. Register emisijskih kuponov je
standardizirana elektronska podatkovna zbirka o imetnikih emisijskih kuponov, ki omogoča
sledenje razdelitvi, posesti, prenosu, razveljavitvi in umiku emisijskih kuponov iz obtoka.
Člen 19 (1) direktive št. 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije
toplogrednih plinov zahteva, da se vse pravice, izdane v okviru tega sistema od 1. januarja
2012 dalje, hranijo v registru Unije na računih, ki jih upravljajo države članice Evropske unije.66

Kam gre izkupiček od trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov?
Prihodki iz prodaje pravic do emisije toplogrednih plinov, pridobljeni z dražbo emisijskih
kuponov za naprave in operatorje zrakoplovov, skladno s prvim odstavkom 127. člena Zakona
o varstvu okolja67 in Uredbo Komisije (EU) št. 1031/201068 predstavljajo prihodek državnega
proračuna. Višina prihodkov je odvisna od gibanja cene kuponov na borzi oziroma od razmerja
med ponudbo in povpraševanjem.69 Ta sredstva države namenjajo za različne ukrepe za
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prilagajanje podnebnim spremembam v Evropski uniji
in v tretjih državah, pa tudi za raziskave, razvoj obnovljivih virov energije, preprečevanje
krčenja gozdov in povečanje pogozdovanja ter obnovo gozdov, zajemanje in shranjevanje
ogljikovega dioksida itd.

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ).
64
Direktiva 2004/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi
sheme za trgovanje s pravicami za izpuščanje toplogrednih plinov v Skupnosti, upoštevajoč projektne mehanizme Kjotskega protokola
(UL L št. 338 z dne 13. 11. 2004, stran 18), Direktiva 2008/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o
spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v
Skupnosti (UL L št. 8 z dne 13. 1. 2009, stran 3) in Direktiva 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o
spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije
toplogrednih plinov (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, stran 63).
65
https://www.gov.si/teme/trgovanje-s-pravicami-do-emisije/
66
Pravne podlage, ki urejajo delovanje registra Unije, so določene v Uredbi Komisije (EU) št. 389/2013 z dne 2. maja 2013 o določitvi
registra Unije v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter odločbama št. 280/2004/ES in št. 406/2009/ES
Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Komisije (EU) št. 920/2010 in št. 1193/2011.
Leta 2013 je bila uredba št. 389/2013 spremenjena tako, da je omogočila potrebne funkcionalnosti registra Unije za izvajanje 3.
trgovalnega obdobja in vključila obdelave in obračunavanja vseh transakcij za izvajanje odločbe št. 406/2009/ES o porazdelitvi
prizadevanj med državami članicami.
67
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ).
68
Uredba Komisije (EU) št 1031/2010 z dne 12. novembra 2010 o časovnem načrtu, upravljanju in drugih vidikih dražbe pravic do
emisije toplogrednih plinov na podlagi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema za trgovanje s
pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (UL L št. 302 z dne 18. 11. 2010, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije
(EU) št. 1143/2013 z dne 13. novembra 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 1031/2010 o časovnem načrtu, upravljanju in drugih vidikih
dražbe pravic do emisije toplogrednih plinov na podlagi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema za
trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, zlasti v zvezi z navedbo dražbenega sistema, ki ga imenuje Nemčija
(UL L št. 303 z dne 14. 11. 2013, str. 10).
69
Leta 2018 so prilivi v proračun Republike Slovenije od prodaje pravic do emisije toplogrednih plinov znašali okrog 62 milijonov evrov.
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Slika 3.3: Gibanje cene emisijskih kuponov v obdobju 2008–2020.70

V Sloveniji se sredstva od prodaje pravic do emisije toplogrednih plinov stekajo v Sklad za
podnebne spremembe, ki je namenski proračunski sklad v upravljanju ministrstva, pristojnega
za okolje. Upravičeni nameni porabe sredstev sklada so določeni v Zakonu o varstvu okolja71
ter letnih Programih porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe, ki jih sprejme Vlada
RS.

3.1.2 Delitev prizadevanj za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov med
državami članicami
Drugi zakonodajni akt v svežnju podnebnih in energetskih ukrepov Evropske unije je Odločba
o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. 72 Ta določa cilje
posamezne države članice za doseganje zaveze Evropske unije v zvezi z zmanjšanjem emisij
toplogrednih plinov v Evropski uniji v obdobju 2013–2020.
Zavezujoči nacionalni cilji so izraženi kot minimalni odstotek omejitve emisij toplogrednih
plinov do leta 2020 glede na emisije posamezne države iz leta 2005 v sektorjih, ki niso
vključeni v trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov. Emisije v teh sektorjih
vključujejo emisije iz prometa (razen letalstva, ki je del sistema trgovanja), kmetijstva, ravnanja
z odpadki, uporabe topil in drugih proizvodov, rabe goriv v gospodinjstvih in storitvenih
dejavnostih, zgorevanja goriv v industriji in gradbeništvu, industrijskih procesov ter ubežne
emisije v energetiki in emisije iz manjših energetskih obratov in industrije, ki ni vključena v
sistem trgovanja.
Do leta 2020 naj bi doseganje nacionalnih ciljev držav članic prispevalo k zmanjšanju skupnih
emisij Evropske unije v teh sektorjih za približno 10 % glede na leto 2005. Skupaj z
70

Vir slike: https://www.quandl.com/data/CHRIS/ICE_C1-ECX-EUA-Futures-Continuous-Contract-1-C1-Front-Month
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 108/2009 z dne 28. 12. 2009, stran 14777).
72
Odločba 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009,
stran 136).
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zmanjšanjem emisij, zajetih v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov, naj
bi to pripeljalo do skupnega zmanjšanja emisij Evropske unije za 20 % glede na leto 1990.73
Nacionalni cilji se med državami članicami Evropske unije močno razlikujejo. Določeni so bili
glede na relativno ekonomsko razvitost držav, merjeno z bruto domačim proizvodom na
prebivalca. Medtem ko naj bi razvitejše države zmanjšale svoje emisije tudi do 20 %, je manj
bogatim državam v teh sektorjih dovoljeno povečanje emisij zaradi pričakovane gospodarske
rasti.

Leta 2020 raven emisij toplogrednih plinov Slovenije v sektorjih, ki niso
vključeni v trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov, ne sme
presegati ravni emisij iz leta 2005 za več kot 4 %.74

Slika 3.4: Cilji omejevanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 v sektorjih, ki niso vključeni v trgovanje s
pravicami do emisije toplogrednih plinov, po državah.75

Ne glede na razlike v razvitosti si morajo vse države članice prizadevati za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov in vsako leto poročati o svojih emisijah skladno z mehanizmom za
spremljanje emisij toplogrednih plinov Evropske unije.
Odločba o porazdelitvi prizadevanj državam članicam omogoča nekaj prilagodljivosti, ki se
nanašajo na shranitev, izposojo, nakup in prodajo dodeljenih emisij med državami članicami
(npr. možnost prenosa dela dodeljenih letnih emisij za dano leto, ki presega emisije
toplogrednih plinov v tistem letu, v naslednja leta, in možnost prenosa dodeljenih letnih emisij
za dano leto na druge države članice, ki jim ni uspelo izpolniti svojih obveznosti).
73

https://ec.europa.eu/clima/policies/effort_en
Odločba 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009,
stran 136).
75
Vir slike: https://climatepolicyinfohub.eu/overview-climate-targets-europe
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3.1.3 Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov
V skladu z Direktivo 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov 76 imajo
države članice Evropske unije zavezujoče cilje za povečanje deleža energije iz obnovljivih
virov77 (OVE) v njihovi skupni rabi energije do leta 2020. Ti cilji so odvisni od porabe energije
iz obnovljivih virov posameznih držav in potenciala za povečanje njene proizvodnje, ki sega
od 10 % na Malti do 49 % na Švedskem.
Slovenija ima cilj doseči najmanj 25 % delež obnovljivih virov energije v
končni bruto uporabi energije do leta 2020.78

Doseganje nacionalnih ciljev naj bi Evropski uniji kot celoti omogočilo, da do leta 2020 doseže
cilj 20 % deleža energije iz obnovljivih virov in 10 % delež energije iz obnovljivih virov v
prometnem sektorju.79
Vsaj 10 % porabe goriv v prometu v vsaki državi naj bi predstavljala goriva
iz obnovljivih virov (npr. biogoriva, vodik, elektrika iz obnovljivih virov), pri
čemer morajo biogoriva ustrezati dogovorjenim trajnostnim merilom.80

Direktiva 2009/28/ES je v pravni red Republike Slovenije prenesena z Energetskim
zakonom.81

3.1.4 Zajemanje in shranjevanje ogljika
Četrti del svežnja podnebnih in energetskih ukrepov Evropske unije je Direktiva 2009/31/ES
o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida,21 ki v Evropski uniji vzpostavlja pravni okvir
za varno uporabo tehnologij zajemanja in shranjevanja ogljika (angl. Carbon Capture and
Storage – CCS). V pravni red Republike Slovenije je prenesena z Energetskim zakonom.
Zajemanje in shranjevanje ogljika vključuje zajem ogljikovega dioksida, ki nastaja pri
industrijskih procesih, in njegovo shranjevanje v podzemnih geoloških formacijah, kjer ne
prispeva h globalnemu segrevanju. Direktiva zajema vsa podzemna skladišča ogljikovega
dioksida v Evropski uniji in določa zahteve, ki veljajo za celotno življenjsko dobo skladiščnih
mest.

76

Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov,
spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, stran 16).
77
»Energija iz obnovljivih virov« pomeni energijo iz obnovljivih nefosilnih virov, namreč vetra, sonca, aerotermalne, geotermalne in
hidrotermalne energije ter energijo oceanov, vodno energijo, biomaso, plin, pridobljen iz odpadkov, plin, pridobljen z napravami za
čiščenje odplak, in biopline.
78
Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov,
spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, stran 16).
79
Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov,
spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, stran 16).
80
Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov,
spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, stran 16).
81
Energetski zakon (Uradni list RS, št. 14 z dne 7. 3. 2014 in spremembe).
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3.1.5 Spodbujanje energetske učinkovitosti
V Evropski uniji je prepoznana pomembna vloga, ki jo v boju proti podnebnim spremembam
igra energetika, še posebej povečanje energetske učinkovitosti oziroma varčevanje z
energijo.82 Energetska učinkovitost je eden od stroškovno najučinkovitejših načinov za
povečanje zanesljivosti oskrbe z energijo ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in drugih
onesnaževal. V Evropski uniji je bila tako leta 2010 sprejeta tudi Strategija za konkurenčno,
trajnostno in zanesljivo oskrbo z energijo za leto 2020 (Energija 2020),83 katere glavni cilji so:
1.
2.
3.
4.
5.

energetsko učinkovita Evropa,
izgradnja vseevropskega integriranega energetskega trga,
krepitev moči potrošnikov ter doseganje najvišje ravni varnosti in zanesljivosti oskrbe,
okrepitev vodilne vloge Evrope na področju energetskih tehnologij in inovacij in
okrepitev zunanjih razsežnosti energetskega trga Evropske unije.

V strategiji Evropska komisija na področju energetskih prihrankov za obdobje do leta 2020
predlaga osredotočanje na dva sektorja z največjim potencialom za energijske
prihranke: prevoz in raba energije v stavbah. Posebne pozornosti je v strategiji deležen javni
sektor, ki naj bi prek javnih naročil spodbujal energetsko učinkovite rešitve in dajal zgled
drugim družbenim sektorjem. Energija 2020 poudarja tudi pomen aktivnih potrošnikov, ki bi jih
države članice morale obveščati o njihovih pravicah na področju oskrbe z energijo in si jih
prizadevati vključevati v notranji trg.
Za okrepitev prizadevanj za doseganje cilja, da Evropska unija do leta 2020 izboljša
energetsko učinkovitost za 20 %, je bil v letu 2011 sprejet Načrt za energetsko učinkovitost
2011.84 Cilj v načrtu predlaganih ukrepov je poleg zapolnitve vrzeli pri doseganju 20 % cilja
Evropske unije na področju prihranka energije uresničitev vizije Evropske unije za leto 2050,
ki predvideva z viri gospodarno in nizkoogljično gospodarstvo, manjšo energetsko odvisnost
in izboljšano zanesljivost oskrbe z energijo.
Zavezujoči ukrepi, predstavljeni v načrtu, se zrcalijo v Direktivi o energetski učinkovitosti85 iz
leta 2012. Direktiva ponuja splošni okvir za spodbujanje energetske učinkovitosti v Evropski
uniji in predvideva številne ukrepe, ki podpirajo in narekujejo upoštevanje meril energetske
učinkovitosti v javnih naročilih, prenovo javnih zgradb, pogodbeno zagotavljanje prihrankov
energije, deljene pobude za nadgradnjo energetske učinkovitosti, podjetja za energetske
storitve, učinkovitost proizvodnje energije, dostop električne energije iz soproizvodnje toplote
in električne energije do omrežja, obveznosti glede prihranka energije, obvezno izvajanje

S tehničnega vidika pomeni »energetska učinkovitost« manjše vložke energije ob istočasnem ohranjanju enakovredne ravni
gospodarske dejavnosti ali storitve; »prihranek energije« je širši koncept, ki vključuje tudi manjšo porabo zaradi spremembe v
obnašanju ali zmanjšanja gospodarske dejavnosti. V praksi je ta dva izraza težko razmejiti in se pogosto tudi v politikah uporabljata kot
sopomenki.
83
Evropska komisija (2010): Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in
Odboru regij, Energija 2020, Strategija za konkurenčno, trajnostno in zanesljivo oskrbo z energijo, dostopna na https://eurlex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0639&from=SL.
84
Evropska komisija (2011): Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in
Odboru regij, Načrt za energetsko učinkovitost 2011, dostopno na https://Eurlex.Europa.Eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0109:FIN:SL:PDF.
85
Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv
2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L št. 315 z dne 14. 11. 2012, stran 1).
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energetskih pregledov v velikih podjetjih, informacijske storitve za porabnike energije in
energetsko učinkovitost v ureditvi omrežij.
Ukrepi iz direktive se razširjajo na področja vseh sektorjev, kjer obstaja potencial prihranka
energije in vključuje tudi sam energetski sektor. Ponovno je velika pozornost namenjena
javnemu sektorju, ki mora kupovati le energetsko varčne izdelke, storitve in stavbe, države pa
morajo vsako leto poskrbeti za prenovo vsaj 3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti ali rabi
javnega sektorja, da se poveča njihova energetska učinkovitost.86

3.1.6 Finančna podpora 2014–2020
V okviru Večletnega finančnega okvira Evropske unije 2014–2020 naj bi bilo vsaj 20 %
proračuna Evropske unije, tj. 206 milijard evrov, porabljenega za zaščito podnebja. Podnebno
financiranje je vključeno v večino ukrepov Evropske unije, vključno s kohezijsko politiko,
kmetijstvom, zunanjo tehnično pomočjo, energijo in prometom itd. 87
Izrecno za sofinanciranje projektov na področju blaženja in prilagajanja podnebnim
spremembam ter podnebnega upravljanja in informiranja je namenjenih 864 milijonov evrov v
okviru programa LIFE Climate Action.88
Iz prihodkov od prodaje pravic do emisije toplogrednih plinov Evropska unija financira tudi
demonstracijske projekte na področju nizkoogljične energije, vključno s tehnologijami
zajemanja in shranjevanja ogljika, za kar je bil vzpostavljen program NER 300.

3.2 Podnebno-energetska politika Evropske unije do 2030
Za obdobje po letu 2020 je Evropski svet že leta 2014 določil okvir podnebne in energetske
politike do leta 2030, v katerem je bil postavljen cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do
leta 2030 za vsaj 40 % glede na leto 1990. Ta cilj je bil podlaga za stališče Evropske unije
pred mednarodnimi podnebnimi pogajanji v Parizu decembra 2015, kjer je bil sprejet globalni
podnebni sporazum. Podnebno-energetski okvir 203089 je opredelil tudi nova cilja na področju
energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije.
Do leta 2030 naj bi Evropska unija skladno s podnebno-energetskim okvirom 2030:
•
•

znižala svoje emisije toplogrednih plinov za najmanj 40 % glede na leto 1990,
povečala delež energije iz obnovljivih virov na najmanj 27 % in

Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv
2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L št. 315 z dne 14. 11. 2012, stran 1).
87
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/mainstreaming_en
86

88

https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life_en#:~:text=The%20Climate%20Action%20sub%2Dprogramme,Its%20main%20objective
s%20are%20to%3A&text=Improve%20the%20development%2C%20implementation%20and,change%20governance%20at%20all%20l
evels
89
Evropska komisija (2014): Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru
regij Okvir podnebne in energetske politike za obdobje 2020–2030, dostopno na https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0015.
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•

povečala energetsko učinkovitost za najmanj 27 %.90

Doseganje zastavljenih ciljev naj bi povečalo konkurenčnost in trajnostnost gospodarstva in
energetskega sistema Evropske unije. Povečanje energetske učinkovitosti je prepoznano tudi
kot ključen dejavnik izboljšanja energetske varnosti Unije.91
Po sprejetju Pariškega sporazuma je Evropska unija sprejela številne zakonodajne ukrepe, ki
naj bi ji omogočili izpolniti zavezo, da bo do leta 2030 zmanjšala emisije toplogrednih plinov
za najmanj 40 %.92 Ti ukrepi se nanašajo na prenovo sistema trgovanja s pravicami do emisije
toplogrednih plinov, prispevke držav članic v sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja s
pravicami do emisije toplogrednih plinov, energetsko učinkovitost in energijo iz obnovljivih
virov, upravljanje Energetske unije, mobilnost z nizkimi emisijami in vključitev emisij in ponorov
toplogrednih plinov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okviru
podnebne in energetske politike do leta 2030.
Pogajanja med Evropskim parlamentom in Svetom so medtem že dvignila raven cilja
Evropske unije za energijo iz obnovljivih virov na 32 % in cilja povečanja energetske
učinkovitosti na 32,5 %. Ti cilji naj bi do leta 2030 privedli do zmanjšanja emisij v Evropski uniji
za približno 40 % glede na leto 1990.93
V svoji resoluciji z dne 25. oktobra 2018 je Evropski parlament pred konferenco pogodbenic
Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah v poljskih Katovicah
(COP24) podprl posodobitev cilja Evropske unije glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov
do leta 2030 na 55 % pod ravnjo iz leta 1990.94

Evropska unija je opredelila cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do
leta 2030 v skladu s ciljem Pariškega sporazuma, ki je zadržati dvig
povprečne globalne temperature občutno pod 2 °C glede na
predindustrijsko raven, in bo do leta 2030 verjetno še naprej regija z
najnižjo stopnjo emisij toplogrednih plinov na bruto družbeni proizvod v
državah G20. Vendar pa bi dejanska omejitev globalnega segrevanja
občutno pod 2 °C ali celo na 1,5 °C terjala pospešeno zmanjševanje emisij
toplogrednih plinov tudi v drugih državah z razvitimi gospodarstvi, katerih
emisije toplogrednih plinov še naprej naraščajo.95

Evropska komisija (2014): Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru
regij Okvir podnebne in energetske politike za obdobje 2020–2030, dostopno na https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0015.
91
Evropska komisija (2014): Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu Energijska učinkovitost in njen prispevek k energetski
varnosti ter okviru podnebne in energetske politike za leto 2030, dostopno na https://Eur-lex.Europa.Eu/legalcontent/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0520&from=EN.
92
2030 climate & energy framework | Climate Action (europa.eu)
93
2030 climate & energy framework | Climate Action (europa.eu)
94
Evropski parlament (2018): Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2018 o konferenci OZN o podnebnih spremembah
leta 2018 v Katovicah na Poljskem (COP24) (2018/2598(RSP)), dostopno na www.Europarl.Europa.Eu/doceo/document/TA-8-20180430_SL.html.
95
Evropski parlament (2019): European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050, dostopno prek
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/631047/IPOL_BRI(2019)631047_EN.pdf
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V novembru 2018 je Evropski parlament poleg resolucije, v kateri je podal izhodišča za
konferenco pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah v
Madridu, Španija (COP25),96 sprejel resolucijo o izrednih podnebnih in okoljskih razmerah, 97
s katero je razglasil stanje izrednih podnebnih in okoljskih razmer ter pozval Evropsko
komisijo, države članice Evropske unije ter vse svetovne akterje, naj nemudoma sprejmejo
konkretne ukrepe, potrebne za boj proti grožnji podnebnih sprememb in njeno zajezitev, še
preden bo prepozno, ter razglasil svojo zavezanost temu cilju. Hkrati je novo Evropsko
komisijo pozval, naj v celoti oceni podnebni in okoljski vpliv vseh ustreznih zakonodajnih in
proračunskih predlogov ter zagotovi, da bodo v celoti usklajeni s ciljem omejitve globalnega
segrevanja na raven pod 1,5 °C in ne bodo prispevali k upadu biotske raznovrstnosti.
Evropska komisija je po opravljeni oceni učinka, ki bi ga imelo povečanje cilja zmanjšati
emisije toplogrednih plinov do leta 2030, in po obsežnem posvetovanju z različnimi družbenimi
deležniki98 v septembru 2020 objavila sporočilo o krepitvi evropskih podnebnih ambicij do leta
2030.99 V njem je predlagala sprejetje cilja zmanjšati emisije toplogrednih plinov v Evropski
uniji do leta 2030 za vsaj 55 % v primerjavi z letom 1990, vključno z emisijami in odvzemi.

V decembru 2020 je Evropski svet potrdil zavezujoči cilj, da Evropska unija
do leta 2030 doseže najmanj 55-odstotno domače neto zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 1990. 100

Številni deležniki, predvsem iz nevladnega sektorja, opozarjajo, da podnebno-energetski cilji
Evropske unije do 2030 niso zadostni za doseganje cilja Pariškega sporazuma. Evropsko
unijo pozivajo k njihovi zaostritvi: vsaj 65 % zmanjšanju emisij toplogrednih plinov glede na
leto 1990, vsaj 50 % deležu energije iz obnovljivih virov in vsaj 45 % izboljšanju energetske
učinkovitosti.101

3.2.1 Prenova sistema trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih
plinov v Skupnosti
Novembra 2017 sta Evropski parlament in Svet dosegla dogovor o prenovi zakonodajnega
okvira za sistem trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov za obdobje po letu 2020,
tako da bi ta v obdobju 2021–2030 učinkovito podprl doseganje cilja Evropske unije za
zmanjšanje emisij do leta 2030 skladno s podnebno-energetskim okvirom ter kot del prispevka

96

Evropski parlament (2019): Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. novembra 2019 o konferenci OZN o podnebnih
spremembah leta 2019 v Madridu, Španija (COP25) (2019/2712(RSP)), dostopno na
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0079_SL.html.
97
Evropski parlament (2019): Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. novembra 2019 o izrednih podnebnih in okoljskih razmerah
(2019/2930(RSP)), dostopno na www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_SL.pdf.
98
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact/public-consultation
99
Evropska komisija (2020): Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru
regij »Krepitev evropskih podnebnih ambicij do leta 2030 – Vlaganje v podnebno nevtralno prihodnost v korist naših državljanov«
(COM(2020) 562 final), dostopno na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0562&from=EN.
100
Evropski svet (2020): Zasedanje Evropskega sveta (10. in 11. december 2020) – sklepi, dostopno na
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2020-INIT/sl/pdf.
101
https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/09/The-EU-2030-climate-target-_NGO-views.pdf
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Evropske unije k Pariškemu sporazumu. Direktiva za krepitev stroškovno učinkovitega
zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb 102 je bila sprejeta marca 2018 in med drugim od leta
2021 dalje povečuje linearni faktor zmanjšanja količine pravic do emisije toplogrednih plinov
z 1,74 na 2,2 % letno. Linearni faktor zagotavlja, da se bo hitrost letnega zmanjšanja skupne
količine emisijskih pravic povečala, s čimer naj bi se do leta 2030 doseglo 43 % skupno
zmanjšanje emisij v okviru trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov v primerjavi z
letom 2005.
Zmanjšanje ponudbe pravic do emisije toplogrednih plinov na trgu bo povišalo njihovo ceno
ter s tem stroške izpuščanja emisij toplogrednih plinov v ozračje. Podjetja bodo tako bolj
motivirana, da zmanjšajo porabo energije oziroma preidejo na čistejše vire energije. Poleg
zmanjševanja obsega pravic do emisije toplogrednih plinov nova ureditev delovanja sistema
trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov po letu 2020 predvideva:
•

•

•

poseben rezervni mehanizem (angl. Market Stability Reserve), ki bo vsako leto
omogočal umik 24 % presežnih pravic do emisije toplogrednih plinov s trga v rezervo,
v primeru pomanjkanja pa jih bo mogoče iz rezerve dati nazaj na trg,
ustanovitev sklada za inovacije (angl. Innovation Fund) za finančno podporo
obnovljivim virom energije, nizkoogljičnim projektom in tehnologiji za zajem in
shranjevanje ogljikovega dioksida ter
ustanovitev sklada za modernizacijo, ki bo financiral obnovo energetskih sistemov v
manj bogatih državah članicah.103

3.2.2 Prispevki držav članic v sektorjih, ki niso vključeni v trgovanje s
pravicami do emisije toplogrednih plinov
Aprila 2018 je bila sprejeta uredba, ki določa cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za
obdobje 2021–2030 v sektorjih, ki niso vključeni v trgovanje s pravicami do emisije
toplogrednih plinov.104 Cilj zmanjšanja emisij do leta 2030 za 30 % glede na leto 2005 v teh
sektorjih je pretvorjen v zavezujoče cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov posameznih
držav članic za obdobje 2021–2030. Različnost nacionalnih ciljev odraža razlike v gospodarski
razvitosti (pretežno v bruto družbenem proizvodu), tako da bodo najrazvitejše države članice
morale do 2030 emisije znižati za 40 % glede na leto 2005, najmanj razvitim državam pa je
do 2030 dovoljeno ohraniti emisije na ravni iz leta 2005.
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Direktiva (EU) 2018/410 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2018 o spremembi Direktive 2003/87/ES za krepitev
stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb ter Sklepa (EU) 2015/1814 (UL L št. 76 z dne 19. 3. 2018, stran 3).
103
Direktiva (EU) 2018/410 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2018 o spremembi Direktive 2003/87/ES za krepitev
stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb ter Sklepa (EU) 2015/1814 (UL L št. 76 z dne 19. 3. 2018, stran 3).
104
Uredba (EU) 2018/842 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih
plinov za države članice v obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma
ter o spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 (UL L št. 156 z dne 19. 6. 2018, stran 26).
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Slovenija bo morala v sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja s
pravicami do emisije toplogrednih plinov, do leta 2030 emisije zmanjšati za
vsaj 15 % glede na leto 2005.105

Nova uredba o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za države članice
v obdobju od 2021 do 2030 ohranja oblike prožnosti, ki obstajajo v okviru odločbe o
porazdelitvi prizadevanj do leta 2020 (npr. shranitev, izposoja, nakup in prodaja dodeljenih
emisij med državami članicami), razen uporabe mednarodnih dobropisov, ki po letu 2020 ne
bodo dovoljeni. Poleg tega bodo države članice za izpolnitev svojih ciljev lahko uporabljale
omejeno količino odvzetih emisij v sektorju rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in
gozdarstva.
Tabela 3.1: Cilji zmanjšanja emisij do 2030 (glede na 2005) v sektorjih, ki niso vključeni v trgovanje s pravicami do
emisije toplogrednih plinov.106

Država

Cilji

Država

Cilj

Luksemburg

– 40 %

Malta

– 19 %

Švedska

– 40 %

Portugalska

– 17 %

Danska

– 39 %

Grčija

– 16 %

Finska

– 39 %

Slovenija

– 15 %

Nemčija

– 38 %

Češka

– 14 %

Francija

– 37 %

Estonija

– 13 %

Velika Britanija

– 37 %

Slovaška

– 12 %

Nizozemska

– 36 %

Litva

–9%

Avstrija

– 36 %

Poljska

–7%

Belgija

– 35 %

Hrvaška

–7%

Italija

– 33 %

Madžarska

–7%

Irska

– 30 %

Latvija

–6%

Španija

– 26 %

Romunija

–2%

Ciper

– 24 %

Bolgarija

0%

Uredba (EU) 2018/842 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih
plinov za države članice v obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma
ter o spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 (UL L št. 156 z dne 19. 6. 2018, stran 26).
106
Uredba (EU) 2018/842 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih
plinov za države članice v obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma
ter o spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 (UL L št. 156 z dne 19. 6. 2018, stran 26).
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3.2.3 Energetska učinkovitost in energija iz obnovljivih virov
Junija 2018 sta Evropski parlament in Svet dosegla dogovor o:
•

•

spremembi direktive o energetski učinkovitosti, ki za Evropsko unijo do leta 2030
določa cilj povečanja energetske učinkovitosti za 32,5 %, ki se bo lahko leta 2023 še
povečal. Prav tako podaljšuje letno obveznost na področju zmanjšanja rabe energije
po letu 2020,107
prenovi direktive o obnovljivih virih energije, ki opredeljuje zavezujoč cilj povečanja
deleža energije iz obnovljivih virov na 37 % do leta 2030, tudi ta cilj se bo leta 2023
lahko še povečal.108 Direktiva tudi izboljšuje zasnovo in stabilnost podpornih shem za
obnovljive vire energije; podpira prizadevanja za poenostavitev upravnih postopkov;
dviguje raven ambicij za sektorja promet in ogrevanje/hlajenje; vključuje tudi nova
merila trajnostnosti lesne biomase, katerih cilj je zmanjšati tveganje za uporabo
netrajnostnih surovin za pridobivanje energije v Evropski uniji.

Že maja 2018 pa je bila sprejeta spremenjena Direktiva o energetski učinkovitosti stavb.109 Ta
vključuje ukrepe, ki naj bi pospešili hitrost obnove stavb in izboljšali energetsko učinkovitost
novih stavb z uporabo inteligentnih sistemov upravljanja energije.

3.2.4 Finančna podpora v obdobju 2021–2027
Maja 2018 je Evropska komisija predlagala nov večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027
s proračunom v višini 1.134,6 milijarde evrov, v katerem je za spopadanje z izzivom podnebnih
sprememb predvidenih 25 % odhodkov.110
Pri tem sta poleg kohezijske politike posebej pomembna dva programa111:
•

•

Obzorje Evropa je program Evropske unije za naložbe v raziskave in inovacije (2021–
2027), katerega skupni proračun naj bi znašal 97,6 milijarde evrov in naj bi bil gibalo
gospodarske rasti in delovnih mest. Njegov cilj bo podpirati politike Evropske unije, kot
so prehod na nizkoogljično gospodarstvo, varstvo okolja in podnebne dejavnosti.
Program LIFE oziroma program za okoljske in podnebne ukrepe s proračunom 5,4
milijarde evrov, ki se osredotoča na razvoj in izvajanje inovativnih načinov za odzivanje
na okoljske in podnebne izzive, kot je prehod na čisto energijo.
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Direktiva (EU) 2018/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spremembi Direktive 2012/27/EU o
energetski učinkovitosti (UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018, stran 210).
108
Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih
virov (UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018, stran 82).
109
Direktiva (EU) 2018/844 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2010/31/EU o energetski
učinkovitosti stavb in Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti (UL L št. 156 z dne 19. 6. 2018, stran 75).
110
Evropska komisija (2018): Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomskosocialnemu odboru in odboru regij Sodoben proračun za Unijo, ki varuje, opolnomoča in ščiti Večletni finančni okvir za obdobje 2021–
2027, dostopno na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52018DC0321.
111
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-sustainability-environment-climate-changemay2018_sl.pdf
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3.3 Upravljanje energetske unije
Evropska komisija je 25. februarja 2015 objavila Okvirno strategijo za trdno energetsko unijo
s podnebno politiko, usmerjeno v prihodnost.112 Ta ima tri dolgoročne cilje, ki se nanašajo na
zanesljivost oskrbe z energijo, trajnostnost in konkurenčnost. Njeni temelji so energetski in
podnebni okvir za leto 2030 ter strategija za energetsko varnost in vključuje več področij
politike v enotno in povezano strategijo.
Energetska unija je razdeljena na pet vzajemno podpornih sektorjev: (a) energetska varnost,
solidarnost in medsebojno zaupanje; (b) energetska učinkovitost kot prispevek k umirjanju
povpraševanja po energiji, (c) razogljičeno gospodarstvo, (d) raziskave, inovacije in
konkurenčnost ter (e) dokončno oblikovanje notranjega energetskega trga.
Junija 2018 sta Evropski parlament in Svet dosegla dogovor o Uredbi o upravljanju energetske
unije.113 Nov sistem upravljanja naj bi podprl države članice in Evropsko unijo pri doseganju
ciljev glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, obnovljivih virov energije in energetske
učinkovitosti do leta 2030. Nov sistem upravljanja energetske unije državam članicam nalaga,
da pripravijo celovite nacionalne energetske in podnebne načrte (ang. Integrated National
Energy and Climate Plans) za obdobje 2021–2030 in o njihovem izvajanju redno poročajo
Komisiji, medtem ko bo Komisija spremljala napredek Evropske unije kot celote.
Evropska unija in države članice bodo pripravile tudi dolgoročne strategije, ki bodo zajele
obdobje vsaj do sredine 21. stoletja. Novi sistem upravljanja energetske unije vključuje že
obstoječi mehanizem za spremljanje in poročanje o emisijah toplogrednih plinov, ki je
nadgrajen z zahtevami po preglednosti iz Pariškega sporazuma.

3.4 Raziskave in inovacije v podporo vzpostavljanju
energetske unije
V Evropski uniji je bil že leta 2008 vzpostavljen poseben načrt za razvoj novih tehnologij in
sistemov, potrebnih za nizkoogljično proizvodnjo in potrošnjo energije. Od takrat se je
Strateški načrt za energetske tehnologije (angl. The Strategic Energy Technology (SET)
Plan114) razvil v ključno podporno orodje pri odločanju o energetski in podnebni politiki
Evropske unije ter v mehanizem usklajevanja raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti na
področju nizkoogljičnih tehnologij v državah članicah Evropske unije in drugih sodelujočih
državah (Islandiji, Norveški, Švici in Turčiji). Revidiran je bil leta 2015, da se je učinkovito

Evropska komisija (2015): Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, odboru
regij in Evropski investicijski banki Okvirna strategija za trdno energetsko unijo s podnebno politiko, usmerjeno v prihodnost, dostopno
na https://Eur-lex.Europa.Eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0080&from=EN.
113
Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih
ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES,
2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU)
2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018, stran 1).
114
https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan_en
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uskladil s prednostnimi nalogami nove strategije za energetsko unijo Evropske unije in
opredelil ključne aktivnosti na področju raziskav, inovacij in konkurenčnosti.115
Tabela 3.2: Ključne prednostne naloge nove strategije za energetsko unijo Evropske unije in ključne aktivnosti na
področju raziskav, inovacij in konkurenčnosti.116

Ključne prednostne naloge
energetske unije:

Aktivnosti:

I. Evropska unija postane
globalni voditelj v obnovljivi
energiji

1. Razvoj visoko učinkovitih tehnologij na področju
obnovljivih virov ter njihova integracija v energetski
sistem Evropske unije
2. Zmanjšanje cene ključnih tehnologij

II. Uporabniki v središču
pametnega energetskega
sistema

3. Vzpostavljanje tehnologij in storitev za domove, ki
energetskim potrošnikom zagotavljajo pametne rešitve
4. Povečanje odpornosti, varnosti in pametnosti
energetskega sistema

III. Učinkovit energetski sistem

5. Razvoj novih materialov in tehnologij za energetsko
učinkovite rešitve v stavbah
6. Zmanjšanje energetske intenzivnosti in povečanje
konkurenčnosti evropske industrije

IV. Trajnostna mobilnost

7. Povečanje konkurenčnosti v svetovnem sektorju
baterij za napredek e-mobilnosti
8. Krepitev tržne uporabe obnovljivih goriv, potrebnih za
trajnostne prometne rešitve

Dodatni prednostni nalogi:
V. Zajemanje in shranjevanje
ogljika

9. Povečanje raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti na
področju uporabe zajemanja in shranjevanja ogljika
(CCS) ter tržne zanimivosti zajemanja in uporabe ogljika

VI. Povečanje varnosti pri
uporabi jedrske energije

10. Ohranjanje visoke stopnje varnosti jedrskih
reaktorjev med obratovanjem in razgradnjo ob hkratnem
izboljšanju njihove učinkovitosti

3.5 Mobilnost z nizkimi emisijami
Promet prispeva skoraj četrtino emisij toplogrednih plinov v Evropi117 in je glavni vzrok za
onesnaženost zraka v mestih. Kot je zapisano v Evropski strategiji za mobilnost z nizkimi

Evropska komisija (2015): Sporočilo Komisije – Na poti k celostnemu strateškemu načrtu za energetsko tehnologijo (načrt SET):
pospešitev preoblikovanja evropskega energetskega sistema, dostopno na https://setis.ec.Evropske unijeropa.Evropske
unije/system/files/Communication_SET-Plan_15_Sept_2015.pdf.
116
https://setis.ec.europa.eu/system/files/integrated_set-plan/integrated_roadmap_energy_union_integrated_set-plan_10_actions.pdf
117
European Environment Agency (2019): Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2017 and inventory report 2019,
dostopno prek https://www.eea.europa.eu/publications/european-union-greenhouse-gas-inventory-2019.
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emisijami,118 je odgovor Evrope na te izzive nepreklicen prehod na mobilnost z nizkimi
emisijami ogljikovega dioksida in onesnaževal zraka. Cilj Evropske unije je do sredine 21.
stoletja zmanjšati emisije toplogrednih plinov v prometu za najmanj 60 % glede na raven v
letu 1990 in vzpostaviti zanesljiv trend proti ničelnim emisijam ter izrazito znižati emisije
onesnaževal zraka v prometu, ki škodujejo zdravju ljudi.
Evropska komisija je s ciljem zmanjšanja emisij iz cestnega prometa in izvajanja evropske
strategije za mobilnost z nizkimi emisijami sprejela obsežen sveženj ukrepov:
•

•

•
•

V aprilu 2019 je bila sprejeta uredba o določitvi standardov emisijskih vrednosti
ogljikovega dioksida za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila, 119
ki bodo veljali v obdobju po letu 2020. Do leta 2025 oziroma 2030 bodo morale biti
povprečne emisije iz novih avtomobilov in kombiniranih vozil za 15 % oziroma 30 %
nižje kot leta 2021.
Komisija je predstavila tudi prve standarde za emisije ogljikovega dioksida iz novih
tovornjakov,120 ki bodo morale biti do leta 2025 v povprečju za 15 % nižje kot leta 2019.
Za leto 2030 je predlagala okvirni cilj zmanjšanja za vsaj 30 % glede na ravni iz leta
2019.
Poleg tega je Komisija predstavila obsežen strateški akcijski načrt za baterije,121 ki
omogoča konkurenčen in trajnosten »ekosistem« baterij v Evropi, ter
akcijski načrt za vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva122 po celotni Evropi.

Na koncu je predlagala tudi revizijo treh direktiv:
•
•
•

direktive o evrovinjeti za spodbujanje pametnejšega zaračunavanja uporabe cestne
infrastrukture,
direktive o čistih vozilih za spodbujanje rešitev na področju čiste mobilnosti pri razpisih
za javna naročila in
direktive o kombiniranem prevozu za spodbujanje kombinirane uporabe različnih
načinov prevoza (npr. s tovornjaki in vlaki) za tovorni promet.

Strategija za mobilnost z nizkimi emisijami naj bi pomembno prispevala k posodabljanju
gospodarstva Evropske unije, zmanjševanju emisij iz prometnega sektorja ter izpolnjevanju
zavez Evropske unije v okviru Pariškega sporazuma.

Evropska komisija (2016): Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in
Odboru regij Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami, dostopno na https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0501&from=SL.
119
Uredba (EU) 2019/631 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za
nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila ter razveljavitvi uredb (ES) št. 443/2009 in (EU) št. 510/2011 (UL L št. 111 z
dne 25. 4. 2019, stran 13).
120
Uredba (EU) 2019/1242 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za
nova težka vozila in spremembi uredb (ES) št. 595/2009 in (EU) 2018/956 Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive Sveta
96/53/ES (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, stran 202).
121
Evropska komisija (2018): Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in
Odboru regij: Evropa v gibanju – Trajnostna mobilnost za Evropo: varna, povezana in čista, Priloga 2: Strateški akcijski načrt za
baterije, dostopno na https://Eur-lex.Europa.Eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0293&from=EN.
122
Evropski parlament (2018): Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2018 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna
goriva v Evropski uniji: čas je za ukrepanje, dostopno na http://www.Europarl.Europa.Eu/doceo/document/TA-8-2018-0438_SL.html.
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3.6 Fluorirani toplogredni plini
Fluorirani toplogredni plini (F-plini) so plini z velikim toplogrednim učinkom (do 23.000-krat
večjim od ogljikovega dioksida), katerih emisije se močno povečujejo. Ker ne škodujejo
ozonskemu plašču, jih v industriji pogosto uporabljajo kot nadomestilo prepovedanih snovi, ki
tanjšajo ozonsko plast.
Skladno z uredbo 517/2014/EU o fluoriranih toplogrednih plinih 123 je cilj Evropske unije do leta
2030 zmanjšati emisije F-plinov za 2/3 glede na raven v letu 2014, kar naj bi pomembno
prispevalo k cilju zmanjšanja skupnih emisij toplogrednih plinov do 2050. Dodatno direktiva
o emisijah iz klimatskih naprav v motornih vozilih 124 prepoveduje uporabo F-plinov s
toplogrednim učinkom, ki je več kot 150-krat večji od ogljikovega dioksida, v novih tipih
avtomobilov in tovornih vozil od leta 2011 in v vseh novih avtomobilih in tovornih vozilih od
leta 2017.

3.7 Raba zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstvo
Države članice Evropske unije so do leta 2020 skladno s Kjotskim protokolom zavezane
zagotoviti, da se emisije toplogrednih plinov, ki nastajajo zaradi (spremembe) rabe zemljišč,
nadomestijo z enakovrednim odvzemom ogljikovega dioksida iz ozračja, ki ga omogočajo
ukrepi v tem sektorju.125 To »pravilo o nepresežku emisij« pomeni, da morajo države članice
poravnati emisije zaradi krčenja gozdov, na primer z ustreznimi ponori ogljika, ki so doseženi
s pogozdovanjem ali izboljšanjem trajnostnega gospodarjenja z obstoječimi gozdovi.
Načelo, da se morajo emisije toplogrednih plinov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe
zemljišč in gozdarstva izravnati z vsaj enakovredno odstranitvijo ogljikovega dioksida iz
ozračja v okviru sektorja, je bilo maja 2018 preneseno tudi v zakonodajo Evropske unije za
obdobje 2021–2030 s sprejetjem uredbe o vključitvi emisij in ponorov toplogrednih plinov
zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (angl. Land use, land-use
change and forestry - LULUCF) v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030.126 To je
skladno s Pariškim sporazumom, ki poudarja kritično vlogo rabe tal pri blaženju podnebnih
sprememb.
Uredba o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe
zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in
energetske politike do leta 2030 določa zavezo Evropske unije za obdobje
2021–2030, v skladu s katero na vseh upravljanih zemljiščih, vključno z
gozdovi, njivskimi površinami, travinjem in mokrišči, ne bo prihajalo do
neto emisij ogljikovega dioksida.127

Uredba (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 842/2006 (UL L št. 150 z dne 20. 5. 2014, stran 195).
124
Direktiva 2006/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o emisijah iz klimatskih naprav v motornih vozilih in
spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS (UL L št. 161 z dne 14. 6. 2006, stran 12).
125
Kjotski protokol k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (v: Zakon o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni
konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (Uradni list RS, št. 60/2002 z dne 10. 7. 2002, stran 721)).
126
Uredba (EU) 2018/841 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov
zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ter spremembi
Uredbe (EU) št. 525/2013 in Sklepa št. 529/2013/ EU (UL L št. 156 z dne 19. 6. 2018, stran 1).
127
Uredba (EU) 2018/841 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov
zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ter spremembi
Uredbe (EU) št. 525/2013 in Sklepa št. 529/2013/ EU (UL L št. 156 z dne 19. 6. 2018, stran 1).
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Nova pravila, uvedena s to uredbo, državam članicam vzpostavljajo okvir za spodbujanje
okolju prijaznejše rabe tal, npr. z razvojem podnebju prijaznejših kmetijskih in gozdarskih
praks ter povečanjem prepoznavnosti koristi lesnih proizvodov, ki lahko shranijo ogljik iz
ozračja in nadomestijo ogljično intenzivne materiale.
Pravila državam članicam omogočajo nekaj prožnosti, npr. če ima država članica neto
odvzeme zaradi rabe tal in gozdarstva, bo lahko te količine prenesla na druge države članice,
da bi jim pomagala pri izpolnjevanju »pravila o nepresežku emisij«. Podobno lahko države
članice morebitne primanjkljaje v sektorju raba zemljišč, spremembe rabe zemljišč in
gozdarstvo nadomestijo z dodeljenimi letnimi emisijami, ki jih prejmejo v skladu z uredbo o
delitvi prizadevanj med državami članicami za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki niso
vključene v trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov.

3.8 Prilagajanje podnebnim spremembam
Aprila 2013 je Evropska komisija izdala sporočilo z naslovom Strategija prilagajanja Evropske
unije podnebnim spremembam.128 V njem ugotavlja, da se bo ne glede na to, kako uspešna
bodo prizadevanja za blaženje podnebnih sprememb, učinek podnebnih sprememb v
prihodnjih desetletjih povečal zaradi zapoznelih učinkov preteklih in sedanjih emisij
toplogrednih plinov. Zato sporočilo spodbuja večjo koordinacijo in izmenjavo informacij med
državami članicami in spodbuja vključevanje prilagajanja podnebnim spremembam v vse
ustrezne politike Evropske unije. Podalo je tudi smernice za pripravo nacionalnih strategij
prilagajanja podnebnim spremembam, ki naj bi jih države članice sprejele do leta 2017.
Novembra 2018 je Komisija objavila poročilo o oceni strategije Evropske unije za prilagajanje
podnebnim spremembam,129 v katerem ugotavlja, da je strategija spodbudila ukrepe držav
članic, prilagajanje je bilo vključeno v številne ključne politike in programe financiranja
Evropske unije. Kljub temu pa ocena kaže, da je Evropa še vedno občutljiva za podnebne
vplive znotraj in zunaj svojih meja in predlaga področja, kjer je treba okrepiti aktivnosti za
prilagoditev ranljivih regij in sektorjev.

3.9 Mednarodno sodelovanje
Evropska unija si prizadeva za spodbujanje ambicioznih globalnih podnebnih ukrepov
predvsem s svojim delovanjem v okviru Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi
podnebja ter drugih politik in pobud na mednarodni ravni prek dvostranskega sodelovanja z
državami, ki niso članice Evropske unije, ter s finančno podporo držav v razvoju pri njihovih
prizadevanjih za spopadanje s podnebnimi spremembami.

Evropska komisija (2013): Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in
Odboru regij Strategija Evropske unije za prilagajanje podnebnim spremembam, dostopno na https://Eur-lex.Europa.Eu/legalcontent/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0216&from=SL.
129
Evropska komisija (2018): Commission staff working document Evaluation of the EU Strategy on adaptation to climate change
Accompanying the document Report from the Commission to the Evropske unijeropean parliament and the Council on the
implementation of the EU Strategy on adaptation to climate change, dostopno na
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swd_evaluation-of-eu-adaptation-strategy_en.pdf.
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Evropska unija, njene članice in Evropska investicijska banka so skupina z največjim
prispevkom javnega denarja za financiranje podnebnih aktivnosti v državah v razvoju (v letu
2018 21,7 milijard evrov), hkrati pa največji donator uradne razvojne pomoči, kjer so v čedalje
večji meri vključene podnebne aktivnosti. Evropska komisija je sprejela zavezo, da bo v
obdobju 2014–2020 za podporo podnebnim aktivnostim v državah v razvoju namenila vsaj 14
milijard evrov ali povprečno 2 milijardi evrov na leto.130

3.10 Dolgoročni cilj podnebne politike Evropske unije do
2050
V okviru zavez, podanih ob sprejetju Pariškega sporazuma, je novembra 2018 Evropska
komisija objavila novo dolgoročno strategijo Čist planet za vse – Evropska strateška
dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo do
2050.131 Strategija predstavlja vizijo potrebnih gospodarskih in družbenih sprememb, ki
vključujejo vse sektorje gospodarstva in družbe, da bi do leta 2050 dosegli prehod na ničelno
stopnjo neto emisij toplogrednih plinov. Strategija naj bi predstavljala stroškovno učinkovito
trajektorijo in potrjuje zavezanost Evrope, da ohrani vodilno vlogo v globalnih prizadevanjih za
blaženje podnebnih sprememb in doseže ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih plinov do
leta 2050 z družbeno pravično tranzicijo na stroškovno učinkovit način. Strategija poudarja
priložnosti, ki jih ta preobrazba ponuja evropskim državljanom in njenemu gospodarstvu, hkrati
pa opredeljuje izzive, ki jih čakajo. Strategija ne opredeljuje novih politik, prav tako Evropska
komisija z njo ne spreminja ciljev do leta 2030, pač pa določa smer prehoda podnebne in
energetske politike Evropske unije in postavlja okvir dolgoročnega prispevka Evropske unije
k doseganju ciljev Pariškega sporazuma v skladu s cilji trajnostnega razvoja Organizacije
združenih narodov, ki bodo v prihodnje vplivali na širši nabor politik Evropske unije.
Strategija Čist planet za vse vključuje analizo, ki zajema različne scenarije prispevka Evropske
unije k doseganju ciljev Pariškega sporazuma in zavezam Okvirne konvencije Združenih
narodov o spremembi podnebja, vključno s scenarijem, ki predvideva doseganje ničelne
stopnje neto emisij toplogrednih plinov znotraj Unije do leta 2050. Opisuje razvoj celotnega
gospodarstva ob izbiri različnih potekov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in njihove
posledice na tehnološke odločitve in družbeno-gospodarske dejavnike v vseh glavnih sektorjih
gospodarstva: energetiki (vključno z rabo energije v stavbah, prometu, industrijski proizvodnji
in storitvenem sektorju), ravnanju z odpadki, kmetijstvu in rabi zemljišč ter rabi naravnih virov.

130

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/finance_en
Evropska komisija (2018): Sporočilo komisije Čist planet za vse – Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno,
konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo, dostopno na https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0773&from=SL.
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Slika 3.5: Krivulja emisij toplogrednih plinov v scenariju povišanja globalne temperature za 1,5 °C.132

Strategija prepoznava, da bi bilo za prehod v podnebno nevtralno gospodarstvo potrebno
usklajeno delovanje na naslednjih sedmih strateških področjih: (a) energetska učinkovitost;
(b) raba obnovljivih virov energije; (c) čista, varna in povezana mobilnost; (d) konkurenčna
industrija in krožno gospodarstvo; (e) infrastruktura in povezljivost; (f) biogospodarstvo in
naravni ponori ogljika ter (g) tehnologije zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida za
preostale emisije.
Evropska komisija je 11. decembra 2019 predstavila Evropski zeleni dogovor 133 – sveženj
ukrepov, s katerimi naj bi Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina na
svetu. Dogovor poleg podnebnih sprememb obravnava še druge svetovne okoljske izzive:
zmanjševanje biotske raznovrstnosti ter onesnaževanje in uničevanje gozdov in oceanov.
Ukrepi so usmerjeni v učinkovitejšo rabo virov s prehodom na čisto, krožno gospodarstvo z
ničelno stopnjo neto emisij do leta 2050 ter razklop gospodarske rasti od porabe virov. To naj
bi zavarovalo, ohranilo in izboljšalo naravne vire v Evropski uniji, koristilo državam članicam
ter varovalo zdravje in blaginjo državljanov. Dogovor zajema vse sektorje in v ospredje
postavlja zlasti energetiko, mobilnost, energetsko in snovno učinkovito gradnjo in prenovo
stavb, sistem oskrbe s hrano in energetsko intenzivne industrijske panoge.

Vir slike: Evropska komisija (2018): Sporočilo komisije Čist planet za vse – Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno,
sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo, dostopno na https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0773&from=SL.
133
Evropska komisija (2019): Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomskosocialnemu odboru in Odboru regij – Evropski zeleni dogovor (COM/2019/640 final), dostopno na https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN.
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Slika 3.6: Evropski zeleni dogovor.134

Ob bok Evropskemu zelenemu dogovoru je Evropska komisija pripravila časovni načrt ključnih
ukrepov na področju politik.135 Ta vključuje tudi pripravo predloga evropskega »podnebnega
zakona«, ki bo uzakonil cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050, ter pripravo celovitega načrta
za odgovorno povečanje cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 na najmanj
50 % in na okoli 55 % pod ravnjo iz leta 1990.
Da bi pri prehodu v podnebno nevtralno Evropsko unijo sodelovala vsa področja družbe in
gospodarstva, je Komisija med marcem in junijem 2020 opravila javno posvetovanje o novem
evropskem podnebnem paktu.

Evropska komisija je v okviru javnega posvetovanja glede oblikovanja
evropskega podnebnega pakta prejela več kot 3.500 prispevkov, ki so jih
poslali državljani iz vseh 27 držav članic EU in od drugod.136

Vir slike: Evropska komisija (2019): Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Evropski zeleni dogovor (COM/2019/640 final), dostopno na https://eurlex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN.
135
Evropska komisija (2019): Priloga k sporočilu komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomskosocialnemu odboru in Odboru regij – Evropski zeleni dogovor, (COM(2019) 640 final ANNEX), dostopno na
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15051-2019-ADD-1/sl/pdf.
136
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact/public-consultation
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Evropski podnebni pakt137 je instrument za spodbujanje široke družbene mobilizacije, namreč
povezovanja ljudi, podjetij, civilne družbe in javnih organov na vseh ravneh. Omogoča
sooblikovanje novih podnebnih ukrepov, izmenjavo informacij, izvajanje lokalnih dejavnosti in
predstavitev rešitev, ki jih lahko uporabijo tudi drugi.

3.11 Predlog »podnebnega zakona« za podnebno
nevtralnost Evropske unije do leta 2050
Evropska komisija je 4. marca 2020 skladno s časovnim načrtom ključnih ukrepov iz
evropskega zelenega dogovora objavila predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999
(evropska podnebna pravila), v katerem predlaga pravno zavezujoči cilj ničelna stopnja neto
emisij toplogrednih plinov znotraj Unije do leta 2050.138 S sprejetjem evropskih podnebnih
pravil oziroma »podnebnega zakona« se bo politična zaveza Evropske unije, da bo do leta
2050 dosegla podnebno nevtralnost, spremenila v pravno zavezujoči cilj. Namen podnebnih
pravil je zagotoviti usmeritev ter povečati gotovost in zaupanje podjetij, vlagateljev in
potrošnikov v zavezanost Evropske unije prehodu v podnebno nevtralno celino, pa tudi
preglednost in odgovornost, pri tem pa ohranjati blaginjo in nova delovna mesta.
Podnebna pravila vključujejo ukrepe za spremljanje napredka in usmeritve za ključne politike
Evropske unije za doseganje cilja podnebna nevtralnost na socialno pravičen in stroškovno
učinkovit način.
Evropska komisija je v septembru 2020 tudi že objavila spremenjeni predlog Uredbe (EU)
2018/1999,139 s čimer je v predlog evropskih podnebnih pravil vključila povečani cilj zmanjšati
emisije toplogrednih plinov do leta 2030 za vsaj 55 % v primerjavi z letom 1990.
Pred dokončnim sprejetjem uredbe o evropskih podnebnih pravilih, s katerim bosta cilja
zmanjšati emisije do leta 2030 in podnebna nevtralnost do leta 2050 postala pravno
zavezujoča, morajo politični dogovor o predlogu doseči Evropska komisija, Evropski svet in
Evropski parlament. Ta je z razglasitvijo stanja izrednih podnebnih in okoljskih razmer 140 ter
zavzetjem za povečanje cilja zmanjšati emisije toplogrednih plinov do leta 2030 na 60 % glede
na leto 1990141 odigral pomembno vlogo pri zavzemanju za bolj ambiciozno evropsko
podnebno zakonodajo.

Evropska komisija (2020): Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru
regij »Evropski podnebni pakt« (COM(2020) 788 final), dostopno prek https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-yoursay/initiatives/12219-European-Climate-Pact.
138
Evropska komisija (2020): Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne
nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila), (COM(2020) 80 final), dostopno na https://eurlex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0080&from=HU.
139
Evropska komisija (2020): Spremenjeni predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za doseganje
podnebne nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila), (COM(2020) 563 final), dostopno na
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0563&from=EN.
140
Evropski parlament (2019): Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. novembra 2019 o izrednih podnebnih in okoljskih razmerah
(2019/2930(RSP)), dostopno na www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_SL.pdf.
141
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88431/eu-climate-law-meps-want-to-increase-2030-emissionsreduction-target-to-60
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4 Podnebno-energetska politika Slovenije
V Sloveniji je skladno z 72. členom Ustave Republike Slovenije142 vsakomur zagotovljena
pravica do zdravega življenjskega okolja v skladu z zakonom, pri čemer za zdravo življenjsko
okolje skrbi država. Zakon o varstvu okolja 143 je tisti krovni zakon, ki določa, kako država skrbi
za zdravo življenjsko okolje – varstvo okolja pred obremenjevanjem ureja kot temeljni pogoj
za trajnostni razvoj. V 14. členu vsebuje tudi izvedbeno določilo za varovanje ustavne pravice
do zdravega življenjskega okolja.
Zakon o varstvu okolja vsebuje določbe v zvezi s trgovanjem s pravicami do emisije
toplogrednih plinov, ki predstavljajo konkretizacijo ureditve Evropske unije, in je tudi podlaga
za ustanovitev Sklada za podnebne spremembe.
Temeljni zakon na področju energetike v Sloveniji je Energetski zakon.144 Določa načela
energetske politike, pravila delovanja trga z energijo, načine in oblike izvajanja gospodarskih
javnih služb na področju energetike, načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe z
energijo, za povečanje energetske učinkovitosti in varčevanja z energijo ter za večjo rabo
energije iz obnovljivih virov, določa pogoje za obratovanje energetskih naprav, ureja delovanje
Agencije za energijo ter pristojnosti drugih organov, ki opravljajo naloge po tem zakonu. V
slovensko zakonodajo prenaša več evropskih direktiv in uredb s področja energetske
učinkovitosti in obnovljivih virov energije ter trga z zemeljskim plinom in električno energijo.
V oktobru 2020 je bil sprejet Zakon o učinkoviti rabi energije.145 Ureja področje energetske
učinkovitosti in učinkovite rabe energije, ki je bilo prej del Energetskega zakona.146 Novi zakon
določa ukrepe za spodbujanje energetske učinkovitosti, ukrepe za povečanje učinkovite rabe
energije in ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb. Določa tudi pristojnosti
organov, ki opravljajo naloge po tem zakonu, in izvajanje politike na ravni države na področju
energetske učinkovitosti.
Na ravni strateškega načrtovanja razvoja Slovenije je prehod v nizkoogljično krožno
gospodarstvo v Strategiji razvoja Slovenije 2030 uvrščen med državne razvojne cilje.
Strategija količinsko opredeljuje cilja v zvezi z deležem obnovljivih virov v končni rabi energije
(ciljna vrednost za leto 2030 znaša 27 %) in emisijsko produktivnostjo, tj. razmerjem med bruto
družbenim proizvodom in emisijami toplogrednih plinov, ki naj bi bila leta 2030 enaka
povprečju Evropske unije.147
Sicer pa je Državni zbor Republike Slovenije že leta 2009 sprejel Deklaracijo o aktivni vlogi
Slovenije pri oblikovanju nove svetovne politike do podnebnih sprememb, v kateri je
poudarjeno, da podnebne spremembe v temelju ogrožajo vizijo trajnostnega razvoja
slovenske družbe, njeno dolgoročno gospodarsko konkurenčnost in blagostanje njenih
ljudi. Prepoznana je odgovornost Slovenije kot dela razvitega sveta za reševanje izziva
podnebnih sprememb zaradi njenih zgodovinskih emisij in finančne zmožnosti ukrepanja. Zato
Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I z dne 28. 12. 1991 in spremembe).
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004 z dne 22. 4. 2004 in spremembe).
Energetski zakon (Uradni list RS, št. 14 z dne 7. 3. 2014 in spremembe).
145
Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20 z dne 2. 11. 2020).
146
Energetski zakon – neuradno prečiščeno besedilo št. 5. Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6665.
147
Vlada RS (2017): Strategija razvoja Slovenije 2030. Dostopno na https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/izvajanje-strategijerazvoja-slovenije-2030/.
142
143
144
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naj bi se Slovenija zavzemala za takšno svetovno strategijo boja zoper podnebne spremembe,
ki bo temeljila na mednarodni solidarnosti za učinkovito doseganje ciljev celotnega človeštva,
še posebej pri pomoči državam v razvoju pri spopadanju s podnebnimi spremembami.
V deklaraciji Državni zbor tudi prepoznava priložnosti ukrepanja v smeri takojšnjega in
ambicioznega zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki prinaša številne koristi, med drugim
v obliki novih delovnih mest, večje konkurenčnosti gospodarstva, nižjih stroškov za energijo,
večje energetske učinkovitosti in neodvisnosti, boljšega zdravja in varnosti ljudi. Zato izzive
okoljskih sprememb razume kot priložnost in spodbudo za oblikovanje skupnosti trajnostnega
razvoja. Državni zbor v deklaraciji poziva Vlado Republike Slovenije, da pravočasno pripravi
prenos vse relevantne zakonodaje Evropske unije za področje podnebnih sprememb v
nacionalni pravni red Slovenije in s tem v naši zakonodaji ter v programskih dokumentih
zagotovi izpolnitev skupnih evropskih ciljev.148
Podnebno-energetska politika Republike Slovenije v naš pravni red prenaša zadevno
zakonodajo Evropske unije in predpisuje njeno izvajanje na ključnih področjih.

4.1 Podnebno-energetska politika Slovenije do 2020
4.1.1 Zmanjšanje oziroma omejevanje rasti emisij toplogrednih plinov v
sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja s pravicami do
emisije toplogrednih plinov
V okviru svežnja podnebnih in energetskih ukrepov Evropske unije za doseganje cilja
Evropske unije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020 za vsaj 20 % glede na
leto 1990 je Slovenija prevzela svoje pravno obvezujoče cilje za zmanjševanje emisij do leta
2020. V skladu z Odločbo 406/2009/ES20 o porazdelitvi prizadevanj med državami članicami
Evropske unije se obveznost zmanjšanja oziroma omejevanja rasti emisij toplogrednih plinov
nanaša samo na emisije v sektorjih, ki niso vključeni v trgovanje s pravicami do emisije
toplogrednih plinov. Odločba 406/2009/ES v prilogi določa letne cilje zmanjševanja
(omejevanja rasti) emisij toplogrednih plinov do leta 2020 glede na leto 2005 za vsako državo
članico. Cilj Slovenije do leta 2020 je, da se emisije toplogrednih plinov v sektorjih, ki niso
vključeni v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov, ne bodo povečale za
več kot 4 % glede na leto 2005 oziroma da bodo leta 2020 manjše od vrednosti 12.117 kt
ekvivalenta CO2. Slovenija ima tudi pravno obvezujoče letne cilje, saj emisije toplogrednih
plinov v obdobju 2013−2020 ne smejo biti večje od ciljnih letnih emisij, določenih z linearno
trajektorijo do cilja v letu 2020.149

Deklaracija o aktivni vlogi Slovenije pri oblikovanju nove svetovne politike do podnebnih sprememb (Uradni list RS, št. 95/09 z dne
24. 11. 2009, stran 4118).
149
Izvedbeni sklep Komisije z dne 31. oktobra 2013 o prilagoditvah dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje 2013 do 2020
v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 292 z dne 1. 11. 2013, stran 19).
148
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Za izpolnjevanje obveznosti v skladu z Odločbo 406/2009/ES je Vlada Republike Slovenije na
svoji seji 17. 12. 2014 sprejela Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov do leta 2020 (OP TGP 2020).150
Vizija Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020:

Slovenija podpira mednarodno vizijo preprečiti nevarne posledice
podnebnih sprememb in zadržati rast globalne temperature pod mejo 2 °C.
Aktivno bo prispevala k uresničevanju te vizije s prehodom na
gospodarstvo, katerega rast ne bo temeljila na povečani rabi naravnih
virov in energije, ampak bo z učinkovitostjo in inovacijami zmanjševala
emisije toplogrednih plinov, izboljševala konkurenčnost ter spodbujala rast
in zaposlenost.151

V operativnem programu je nacionalni cilj omejitve rasti emisij toplogrednih plinov do leta 2020
(s pogledom do 2030) preveden v naslednje sektorske cilje zmanjšanja oziroma zaustavitve
rasti emisij toplogrednih plinov152:
•

•
•

•
•
•

v prometu zaustaviti hitro rast emisij, da se ne bodo povečale za več kakor 18 % do
leta 2030 glede na leto 2005 (kar pomeni zmanjšanje za 15 % do leta 2030 glede na
leto 2008) s ciljem zmanjšanja emisij do leta 2050 za 90 %;
v široki rabi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 66 % do 2030 glede na leto 2005
s ciljem brezogljične rabe energije v sektorju do leta 2050;
v kmetijstvu je cilj obvladovanje emisij toplogrednih plinov na ravni do največ + 6 % do
leta 2030 glede na leto 2005 ob hkratnem povečanju samooskrbe Slovenije s hrano in
zagotavljanju prehranske varnosti;
v industriji153 zmanjšanje emisij za 32 % do leta 2030 glede na leto 2005 s ciljem
zmanjšanja do leta 2050 za 90 %;
pri ravnanju z odpadki zmanjšanje emisij za 57 % do leta 2030 glede na leto 2005 s
ciljem zmanjšanja emisij do leta 2050 za 90 %;
v energetiki154 (prevladujejo ubežne emisije) cilj, da se emisije toplogrednih plinov
zmanjšajo za 16 % do leta 2030 s ciljem brezogljične oskrbe z energijo do leta 2050.

Poleg sektorskih ciljev operativni program opredeljuje še razvojne in horizontalne ukrepe
blaženja podnebnih sprememb na področjih zelena gospodarska rast ter izobraževanje,
informiranje, usposabljanje in ozaveščanje.

Vlada RS (2014): Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, dostopno na
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Podnebne-spremembe/optgp2020.pdf.
151
Vlada RS (2014): Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, dostopno na
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Podnebne-spremembe/optgp2020.pdf.
152
Vlada RS (2014): Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, dostopno na
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Podnebne-spremembe/optgp2020.pdf.
153
Večji del emisij iz industrije je vključen v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov in ni predmet OP TGP 2020.
Industrija zajema emisije iz zgorevanja goriv v industriji in gradbeništvu ter emisije iz industrijskih procesov.
154
Večji del emisij iz energetike je vključen v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov in ni predmet OP TGP 2020.
Energetika zajema ubežne emisije, ki predstavljajo največji del, ter emisije iz manjših kotlarn v sistemih daljinskega ogrevanja.
150
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Namen Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov do leta 2020 je zagotoviti ukrepanje v sektorjih, ki niso vključeni v
shemo trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov, za doseganje
nacionalnega cilja omejitve rasti emisij toplogrednih plinov do leta 2020.155

Ob njegovi objavi je Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta
2020 že vključeval ukrepe za zmanjšanje rabe fosilnih goriv (razen za naprave, ki so vključene
v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov) iz Akcijskega načrta za
obnovljive vire energije za obdobje 2010−2020156 in Akcijskega načrta za energetsko
učinkovitost za obdobje 2011−2016.157 Program vključuje tudi ukrepe leta 2013 sprejetega
Operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki.158

4.1.1.1 Napredek pri zmanjševanju emisij v sektorjih, ki niso vključeni v
trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov
V začetku leta 2021 je bil objavljen dopolnjeni pregled doseganja ciljev omejevati emisije
toplogrednih plinov v sektorjih, ki niso vključeni v trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih
plinov, ki vključuje podatke do leta 2018 in prvo oceno emisij za leto 2019, ki temelji na oceni
letnih emisij CO2 v prometu za leto 2019 na podlagi podatkov o prodanih količinah pogonskih
goriv.159 Pregled kaže, da je Slovenija na dobri poti k doseganju nacionalnega cilja do leta
2020. V letu 2018 so bile emisije iz virov po Odločbi 406/2009/ES za 10 % nižje od letnega
cilja in so znašale 11.008 kt CO2 ekv.160

155

https://www.gov.si/teme/zmanjsanje-emisij-toplogrednih-plinov/
Ministrstvo za infrastrukturo (2010): Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (AN OVE) Slovenija, dostopno
na https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ove/an_ove_2010-2020_final.pdf.
157
Ministrstvo za gospodarstvo (2011): Drugi nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2011–2016, dostopno na
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ure/an_ure2.pdf.
158
Vlada Republike Slovenije (2013): Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki, dostopno na http://mkgp.arhivspletisc.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_programi/op_komunalni_odpadki_priloge.pdf.
159
Institut »Jožef Stefan« s partnerji (2021): Podnebno ogledalo 2020 – Ocena doseganja ciljev, dostopno na
https://www.podnebnapot2050.si/wp-content/uploads/2021/01/PO2020_Zvezek1_Cilji_Dopolnitev_Koncen_2021-01-21.pdf.
160
Institut »Jožef Stefan« s partnerji (2021): Podnebno ogledalo 2020 – Ocena doseganja ciljev, dostopno na
https://www.podnebnapot2050.si/wp-content/uploads/2021/01/PO2020_Zvezek1_Cilji_Dopolnitev_Koncen_2021-01-21.pdf.
156
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Slika 4.1: Gibanje emisij v sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih
plinov, v obdobju 2005−2018 v primerjavi s ciljno trajektorijo v obdobju 2013−2020, preračunano na emisije iz
leta 2005161.

Pripravljavci pregleda pa opozarjajo, da trenutno izpolnjevanje ciljev še ne pomeni
dolgoročnega obvladovanja emisij, saj so se emisije v letu 2018 glede na predhodno leto
povečale za 2 %. Prve ocene za leto 2019 kažejo na zmanjšanje emisij v tem letu. 162
Delež emisij iz prometa v skupnih emisijah v sektorjih, ki niso vključeni v trgovanje s pravicami
do emisije toplogrednih plinov, je vse večji in je v letu 2018 dosegel skoraj 53 %.163

Slika 4.2: Struktura emisij toplogrednih plinov po sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja s pravicami do
emisije toplogrednih plinov v letu 2018164.

Vir slike: Institut »Jožef Stefan« s partnerji (2021): Podnebno ogledalo 2020 – Ocena doseganja ciljev, dostopno na
https://www.podnebnapot2050.si/wp-content/uploads/2021/01/PO2020_Zvezek1_Cilji_Dopolnitev_Koncen_2021-01-21.pdf.
162
Institut »Jožef Stefan« s partnerji (2021): Podnebno ogledalo 2020 – Ocena doseganja ciljev, dostopno na
https://www.podnebnapot2050.si/wp-content/uploads/2021/01/PO2020_Zvezek1_Cilji_Dopolnitev_Koncen_2021-01-21.pdf.
163
Institut »Jožef Stefan« s partnerji (2021): Podnebno ogledalo 2020 – Ocena doseganja ciljev, dostopno na
https://www.podnebnapot2050.si/wp-content/uploads/2021/01/PO2020_Zvezek1_Cilji_Dopolnitev_Koncen_2021-01-21.pdf.
164
Vir slike: Institut »Jožef Stefan« s partnerji (2021): Podnebno ogledalo 2020 – Ocena doseganja ciljev, dostopno na
https://www.podnebnapot2050.si/wp-content/uploads/2021/01/PO2020_Zvezek1_Cilji_Dopolnitev_Koncen_2021-01-21.pdf.
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Promet ostaja najpomembnejši sektor pri doseganju nacionalnega cilja
zmanjševanja emisij v sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja, saj je
leta 2018 povzročal več kot polovico vseh emisij v teh sektorjih.
Promet še naprej ostaja tudi edini sektor, v katerem so se emisije v
obdobju 2005–2018 povečale, in sicer za 31,9 %.165

Emisije toplogrednih plinov v sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja s pravicami do
emisije toplogrednih plinov, so leta 2018 predstavljale 62,9 % vseh emisij v Sloveniji. 166

4.1.2 Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov
V skladu z Direktivo 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov ima
Slovenija zastavljen cilj do leta 2020 doseči najmanj 25 % delež energije iz obnovljivih virov v
končni bruto rabi energije. Skladno z nacionalnim akcijskim načrtom za obnovljive vire energije
za obdobje 2010–2020167 so določeni tudi sektorski ciljni deleži obnovljivih virov energije v
bruto končni rabi energije, ki znašajo 30,8 % v sektorju ogrevanje in hlajenje, 39,3 % za
električno energijo in 10,5 % v prometu do leta 2020.

Doseganje cilja Slovenije za obnovljive vire do 2020 (25 % v končni rabi
energije) je vprašljivo, saj je delež obnovljivih virov energije leta 2018
znašal le 21,1 %.168

Leta 2017 je bil izdelan posodobljen Akcijski načrt za obnovljive vire energije, ki vključuje tudi
projekcije njihove rabe do leta 2030 in indikativni nacionalni cilj na področju obnovljivih virov
energije do 2030, ki je najmanj 27 % v končni rabi energije.169
Za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije je bila leta 2016 sprejeta Uredba o podporah
elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z
visokim izkoristkom,170 leta 2019 pa Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih
virov energije.171 Dajanje biogoriv in drugih obnovljivih virov energije za promet na trg določa
Uredba o obnovljivih virih energije v prometu.172

Institut »Jožef Stefan« s partnerji (2020): Podnebno ogledalo 2020 – Promet, dostopno na
Podnebno_Ogledalo_2020_Zvezek2_Promet_Koncen_2020-06-15.pdf (podnebnapot2050.si).
166
Institut »Jožef Stefan« s partnerji (2021): Podnebno ogledalo 2020 – Ocena doseganja ciljev, dostopno na
https://www.podnebnapot2050.si/wp-content/uploads/2021/01/PO2020_Zvezek1_Cilji_Dopolnitev_Koncen_2021-01-21.pdf.
167
Ministrstvo za infrastrukturo (2010): Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (AN OVE) Slovenija, dostopno
na https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ove/an_ove_2010-2020_final.pdf.
168
Institut »Jožef Stefan« s partnerji (2021): Podnebno ogledalo 2020 – Ocena doseganja ciljev, dostopno na
https://www.podnebnapot2050.si/wp-content/uploads/2021/01/PO2020_Zvezek1_Cilji_Dopolnitev_Koncen_2021-01-21.pdf.
169
Ministrstvo za infrastrukturo (2017): Osnutek akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (AN OVE 2017),
posodobitev 2017, junij 2017, dostopno na http://www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ove/posodobitev_2017/an_ove_2010-2020_posod-2017.pdf.
170
Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom
(Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016, stran 10468).
171
Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 98/70 z dne 22. 3. 2019, stran 1505).
172
Uredba o obnovljivih virih energije v prometu (Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016, stran 9004).
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4.1.3 Izboljšanje energetske učinkovitosti
Skladno z zahtevami Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti173 ima Slovenija
zastavljen nacionalni cilj, da raba primarne energije v letu 2020 ne bo presegla 7,125 Mtoe
(82,86 TWh), kar pomeni, da se glede na izhodiščno leto 2012 ne sme povečati za več kot 2
%. Vlada Republike Slovenije je v decembru 2017 sprejela Akcijski načrt za energetsko
učinkovitost za obdobje 2017–2020, ki zajema bistvene ukrepe za izboljšanje energetske
učinkovitosti, vključno s pričakovanimi ter doseženimi prihranki energije, z namenom
doseganja nacionalnega cilja povečanja energetske učinkovitosti do leta 2020, in prispevka
Slovenije k doseganju skupnega cilja Evropske unije – povečanju energetske učinkovitosti za
20 %.174

Raba primarne energije je leta 2018 znašala 79,2 TWh in je bila 4,4 % pod
ciljno vrednostjo za leto 2020. Po pričakovanjih bo cilj izboljšati energetsko
učinkovitost do leta 2020 dosežen, tudi zaradi zmanjšanja rabe energije, ki
je posledica pandemije novega koronavirusa.175

Z namenom spodbujanja energetske učinkovitosti je bila leta 2014 sprejeta Uredba o
zagotavljanju prihrankov energije,176 ki dobavitelje električne energije, toplote, plina ter tekočih
in trdnih goriv končnim odjemalcem zavezuje k doseganju prihrankov energije pri končnih
odjemalcih z izvajanjem energetskih storitev in ukrepov za povečanje energetske
učinkovitosti. S sprejetjem Zakona o učinkoviti rabi energije177 leta 2020 je bila veljavnost
Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije podaljšana.
Z namenom učinkovitega informiranja potrošnikov in spodbujanja energetsko učinkovitih
proizvodov je skladno z določili evropske zakonodaje178 v Sloveniji sprejeta skupina uredb in
pravilnikov na področju okoljsko primerne zasnove in označevanja z energijskimi nalepkami
proizvodov, povezanih z energijo, ki določajo tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati
proizvodi, povezani z energijo, da se lahko dajo na trg oziroma v uporabo in se lahko prosto
tržijo.179

Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv
2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L št. 315 z dne 14. 11. 2012, stran 1).
174
Vlada Republike Slovenije (2017): Akcijski načrt za energetsko učinkovitost do leta 2020 (AN URE 2020), dostopno na
www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ure/an_ure_2017-2020_final.pdf.
175
Institut »Jožef Stefan« s partnerji (2021): Podnebno ogledalo 2020 – Ocena doseganja ciljev, dostopno na
https://www.podnebnapot2050.si/wp-content/uploads/2021/01/PO2020_Zvezek1_Cilji_Dopolnitev_Koncen_2021-01-21.pdf.
176
Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014, stran 10930).
177
Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/2020 z dne 2. 11. 2020).
178
Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za
okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (prenovitev) (UL L št. 285 z dne 31. 10. 2009, str. 10) in Uredba (EU)
2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in
razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (UL L št. 198 z dne 28. 7. 2017, str. 1).
179
https://www.energetika-portal.si/predpisi/energetika/slovenija/veljavni-podzakonski-akti/.
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4.1.4 Spodbujanje naložb v prenove stavb
Poraba energije v stavbah je ključni dejavnik povečanja energetske učinkovitosti oziroma
zmanjšanja rabe energije, zato ima Slovenija posebno strategijo in cilje za to področje, kar
državam članicam Evropske unije nalaga tudi Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti.
Vlada Republike Slovenije je v oktobru 2015 sprejela Dolgoročno strategijo za spodbujanje
naložb v prenove stavb.180
Vizija Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb v prenove stavb:

Do leta 2050 skoraj brezogljična raba energije na področju stavb, kar bo
doseženo z znatnim izboljšanjem energetske učinkovitosti in povečanjem
izkoriščanja obnovljivih virov energije v stavbah. S tem se bodo
pomembno zmanjšale tudi emisije drugih škodljivih snovi v zrak.
Slovenija postane prepoznavna na področju trajnostne graditve.

Indikativni cilji do leta 2030181, ki so okvir za dolgoročno strategijo, so:
•
•
•
•

zmanjšanje rabe končne energije v stavbah za 30 % glede na leto 2005,
vsaj 2/3 rabe energije v stavbah iz obnovljivih virov (delež rabe obnovljivih virov
energije v končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote),
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v stavbah za vsaj 70 % glede na leto 2005 in
zmanjšanje emisij prašnih delcev iz rabe energije v stavbah za 50 % v obdobju
2015−2030.

Operativni cilji te strategije do leta 2020182 pa so:
•
•
•
•
•

raba končne energije v stavbah manjša za najmanj 16 % v primerjavi z letom 2005,
vsaj 60 % rabe energije v stavbah iz obnovljivih virov energije (delež rabe obnovljivih
virov energije v končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote),
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 58 % glede na leto 2005,
zmanjšanje emisij prašnih delcev iz rabe energije v stavbah za 20 % v obdobju 2015–
2020 in
prenova 3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti in rabi oseb ožjega javnega sektorja,
ki 1. 1. vsakega leta ne izpolnjujejo minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti.

Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za javno upravo (2015): Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove
stavb, dostopno na www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/dseps/dseps_final_okt2015.pdf in Ministrstvo za
infrastrukturo (2018): Dopolnitev Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, dostopno na www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/dseps/dopolnitev_dseps_feb_2018.pdf.
181
Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za javno upravo (2015): Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove
stavb, dostopno na www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/dseps/dseps_final_okt2015.pdf.
182
Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za javno upravo (2015): Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove
stavb, dostopno na www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/dseps/dseps_final_okt2015.pdf.
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4.1.5 Skoraj ničenergijske stavbe
Vlada Republike Slovenije je v aprilu 2015 skladno z Energetskim zakonom in zahtevami
direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb183 sprejela Akcijski načrt za skoraj ničenergijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN sNES),184 ki opredeljuje cilje na področju skoraj
ničenergijskih stavb (novogradenj in celovitih prenov) do leta 2020. Direktiva 2010/31/EU
določa, da morajo biti stavbe, zgrajene po 31. decembru 2020, ki za svoje delovanje porabljajo
energijo za ogrevanje in/ali hlajenje, zgrajene kot skoraj ničenergijske; za nestanovanjske
javne stavbe, ki jih javni organi uporabljajo kot lastniki, zahteva začne veljati že dve leti prej,
tj. po 31. 12. 2018. Definicija skoraj ničenergijske stavbe obsega določitev minimalnih zahtev
glede največjih dovoljenih potreb za ogrevanje, hlajenje oziroma klimatizacijo, pripravo tople
vode in razsvetljavo v stavbi v skladu z gradbenotehnično zakonodajo (Pravilnikom o
učinkoviti rabi energije v stavbah185), določitev največje dovoljene rabe primarne energije v
stavbi ter določitev najmanjšega dovoljenega deleža obnovljivih virov energije v skupni
dovedeni energiji za delovanje stavbe.

4.1.6 Alternativna goriva v prometu
S ciljem do leta 2020 zmanjšati emisije toplogrednih plinov v prometu za do 10 % glede na
izhodiščni standard je bila leta 2017 sprejeta Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji
toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu.186
Vlada Republike Slovenije je leta 2017 tudi sprejela Strategijo na področju razvoja trga za
vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v
Republiki Sloveniji187 in Uredbo o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v
prometu,188 s čimer je bila v slovenski pravni red prenesena evropska direktiva 2014/94/EU o
vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva.189 Za alternativna goriva se po tej direktivi
štejejo električna energija, zemeljski plin (SZP – stisnjen zemeljski plin in UZP – utekočinjen
zemeljski plin) in biometan, biogoriva, sintetična in parafinska goriva ter vodik. Uporaba
alternativnih goriv je potrebna za doseganje okoljskih ciljev na področju emisij toplogrednih
plinov in onesnaževal.

Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (UL L št. 153 z dne
18. 6. 2010, stran 13).
184
Ministrstvo za infrastrukturo (2016): Akcijski načrt za skoraj ničenergijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN sNES), dostopno na
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_snes/ansnes_final_apr_2015.pdf
185
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10 z dne 30. 6. 2010, stran 7840, in 61/17 – GZ z dne 2. 11. 2017,
stran 8228).
186
Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu (Uradni list RS, št. 19/17).
187
Vlada Republike Slovenije (2017): Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi
gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji, dostopno na www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/alternativna_goriva/strategija_alternativna_goriva_final.pdf.
188
Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu (Uradni list RS, št. 41/17).
189
Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva
(UL L št. 307 z dne 28. 10. 2014, stran 1).
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V strategiji za alternativna goriva je sprejeta vizija, da se Slovenija do leta
2030 uveljavi kot zelena država na področju razvoja, raziskav, inovacij in
industrije ter prometa.

Skladno s strategijo bo:
•

•

od leta 2025 dalje v Sloveniji omejena prva registracija osebnih vozil in lahkih tovornih
vozil (kategorij M1, MG1 ter N1), ki imajo po deklaraciji proizvajalca skupni ogljični
odtis večji od 100 g CO2 na km,
po letu 2030 ne bo več dovoljena prva registracija avtomobilov z notranjim
izgorevanjem na bencin ali dizel s skupnim ogljičnim odtisom avtomobila nad 50 g
CO2 na km.190

4.2 Prilagajanje podnebnim spremembam
Vlada Republike Slovenije je 7. decembra 2016 sprejela Strateški okvir prilagajanja
podnebnim spremembam191 s ciljem zmanjšanja izpostavljenosti vplivom podnebnih
sprememb, občutljivosti in ranljivosti Slovenije zanje ter povečevanja odpornosti in
prilagoditvene sposobnosti družbe.

Vizija Strateškega okvira prilagajanja podnebnim spremembam: Slovenija
bo do leta 2050 postala na vplive podnebnih sprememb prilagojena in
odporna družba z visoko kakovostjo in varnostjo življenja, ki celovito
izkorišča priložnosti v razmerah spremenjenega podnebja na temeljih
trajnostnega razvoja.

Strateški okvir poudarja pomembnost in opredeljuje korake za:
•

•
•
•

celovito vključevanje prilagajanja podnebnim spremembam pri snovanju in izvajanju
vseh politik, ukrepov in dejavnosti tako na ravni države kot na ravni regij in lokalnih
skupnosti, gospodarskih subjektov in posameznikov. Posebej pomembno je
upoštevati vplive podnebnih sprememb pri razvojnem in prostorskem načrtovanju;
širše sodelovanje, povezovanje in izmenjavo izkušenj ter dobrih praks,
nenehno krepitev znanja o vplivih podnebnih sprememb in načinih prilagajanja
podnebnim spremembam in
doseganje ustrezne ravni in kakovosti izobraženosti, usposobljenosti, ozaveščenosti,
informiranosti in širšega komuniciranja o vplivih podnebnih sprememb.

Vlada Republike Slovenije (2017): Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi
gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji, dostopno na www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/alternativna_goriva/strategija_alternativna_goriva_final.pdf.
191
Ministrstvo RS za okolje in prostor (2016): Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam, dostopno na
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Podnebne-spremembe/SOzP.pdf.
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Poudarja tudi pomembnost ustreznega in pravočasno načrtovanega zagotavljanja financiranja
dejavnosti in ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam doma in v državah v razvoju.
Za sektorja kmetijstva in gozdarstva, ki sta usodno odvisna od vremena oziroma podnebnih
razmer, je bila že leta 2008 sprejeta Strategija prilagajanja slovenskega kmetijstva in
gozdarstva podnebnim spremembam,192 ki vsebuje pet temeljnih gradnikov, stebrov ali
usmeritev, in sicer:
•
•
•
•
•

krepitev zmogljivosti za obvladovanje prilagajanja kmetijstva in gozdarstva;
izobraževanje, ozaveščanje in svetovanje;
vzdrževanje in pridobivanje novega znanja na področju podnebnih sprememb in
prilagajanja nanje;
ukrepi kmetijske in gozdarske politike ter spremembe obstoječih predpisov;
krepitev mednarodnega sodelovanja in partnerstva pri prilagajanju kmetijstva in
gozdarstva podnebnim spremembam, zlasti v okviru Evropske unije.

4.3 Srednjeročni in dolgoročni energetski in podnebni
načrti države ter lokalni energetski koncepti
4.3.1 Energetski koncept Slovenije
Skladno z Energetskim zakonom,193 ki je med drugim v pravni red Republike Slovenije
prenesel sistem upravljanja energetske unije Evropske unije, je Energetski koncept Slovenije
(EKS) temeljni dolgoročni razvojni dokument države na področju energetike. Energetski
koncept Slovenije je državni energetski program in ga na predlog vlade sprejme Državni zbor
Republike Slovenije.

Energetski koncept je strateški dokument usmerjevalne narave in se zato
ne opredeljuje do posameznih konkretnih projektov.

Energetski koncept na podlagi napovedi gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja
države ter sprejetih mednarodnih obvez določi strateške cilje in usmeritve za doseganje
zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za prihodnjih 20 let in okvirno za 40 let.
S tem postavlja izhodišča za nadaljnje odločitve ter konkretne cilje in ukrepe, opredeljene v
celovitem nacionalnem energetsko-podnebnem načrtu in v dolgoročni strategiji prehoda v
nizkoogljično družbo. Njegovi strateški usmeritvi sta zmanjšanje uvozne odvisnosti in
trajnostno ravnanje z energijo.

192

Vlada Republike Slovenije (2008): Strategija prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam, dostopno
na http://agromet.mkgp.gov.si/Publikacije/STRATEGIJA%20prilagajanja.pdf.
193
Energetski zakon (Uradni list RS, št. 14, z dne 7. 3. 2014, s spremembami).

59

4.3.2 Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt
Vsaka država članica Evropske unije je morala skladno z uredbo Evropske unije o upravljanju
energetske unije in podnebnih ukrepov194 Evropski komisiji do 31. decembra 2019 predložiti
celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) (angl. Integrated National Energy and
Climate Plan). Nacionalni energetski in podnebni načrt je akcijsko-strateški dokument, ki za
obdobje do leta 2030 (s pogledom do leta 2040) določa cilje, politike in ukrepe na petih
razsežnostih energetske unije: 1) razogljičenje (emisije toplogrednih plinov in obnovljivi viri
energije), 2) energetska učinkovitost, 3) energetska varnost, 4) notranji trg energije ter 5)
raziskave, inovacije in konkurenčnost.

Nacionalni energetski in podnebni načrt mora v primerjavi z Energetskim
konceptom Slovenije vsebovati konkretne izvedbene ukrepe za doseganje
točno določenih ciljev za obdobje desetih let na posameznih področjih
energetske unije.

Nacionalni energetski in podnebni načrt nadomešča Akcijski načrt za obnovljive vire energije
za obdobje 2010–2020 in Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–2020 ter
Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020. Njegovo
sprejetje in predložitev Evropski komisiji sta tudi omogočitveni pogoj za črpanje kohezijskih
sredstev v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027.
Slovenija je svoj energetski in podnebni načrt začela oblikovati oktobra 2017, ko je bila s
sklepom Vlade Republike Slovenije ustanovljena medresorska delovna skupina za njegovo
pripravo. Končni dokument je bil pripravljen v skladu s strokovnimi podlagami, posvetovanji s
strokovno in širšo javnostjo, ugotovitvami celovite presoje vplivov načrta na okolje ter izidi
regionalnega posvetovanja.195
Vlada je Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije sprejela
27. februarja 2020 ter ga skladno z uredbo Evropske unije o upravljanju energetske unije in
podnebnih ukrepov predložila Evropski komisiji. 196
Ključni cilji in prispevki Slovenije do leta 2030 na področjih razogljičenja in energetske
učinkovitosti, opredeljeni v nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu, so:197
•
•

prispevati k doseganju neto ničelnih emisij toplogrednih plinov na ravni Evropske unije
do leta 2050, kar je izhodišče za načrtovanje ciljev, politik in potrebnih ukrepov;
zmanjšati emisije toplogrednih plinov v sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja s
pravicami do emisije toplogrednih plinov, za vsaj 20 % glede na leto 2005 (kar je večje

194

Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih
ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES,
2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU)
2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018, stran 1).
195
https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/nacionalni-energetski-in-podnebni-nacrt/.
196
Vlada Republike Slovenije (2020): Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije, dostopno na
www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf.
197
Vlada Republike Slovenije (2020): Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije, dostopno na
www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf.
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•
•

zmanjšanje, kot ga Sloveniji določa uredba Evropske unije o zavezujočem letnem
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za države članice v obdobju od 2021 do 2030
(uredba o delitvi bremen), z doseganjem sektorskih ciljev:
– promet: povečanje emisij za največ 12 %,
– široka raba: zmanjšanje emisij za 76 %,
– kmetijstvo: zmanjšanje emisij za 1 %,
– ravnanje z odpadki: zmanjšanje emisij za 65 %,
– industrija:* zmanjšanje emisij za 43 %,
– energetika:* zmanjšanje emisij za 34 %;
* samo del sektorja, ki ni vključen v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov
doseči vsaj 27-odstotni delež obnovljivih virov v končni rabi energije in
izboljšati energetsko učinkovitost za vsaj 35 % glede na osnovni scenarij iz leta 2007
(v skladu z direktivo o energetski učinkovitosti).

Med pomembnejšimi ukrepi za razogljičenje v sektorju promet sta
nadgradnja železniške infrastrukture in razvoj integriranega javnega
potniškega prometa.
Na področju obnovljivih virov energije je predvidena največja rast v
proizvodnji energije iz sončnih elektrarn in upad rabe biomase zaradi
zmanjšanih potreb po toploti zaradi energetske sanacije stavb.

Sektor stavbe naj bi k ciljem na področjih razogljičenja in energetske učinkovitosti prispeval z:
•
•
•

•

zmanjšanjem rabe končne energije v stavbah za 20 % do leta 2030 glede na leto 2005,
zagotovitvijo zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v stavbah za vsaj 70 % do leta
2030 glede na leto 2005,
doseganjem vsaj dvotretjinske rabe energije v stavbah iz obnovljivih virov energije do
leta 2030 (delež rabe obnovljivih virov energije v končni rabi energentov brez električne
energije in daljinske toplote) ter
prepovedjo prodaje in vgradnje novih kotlov na kurilno olje najpozneje do leta 2023.

Med cilji na področju razogljičenja je tudi postopno razogljičenje energijsko intenzivne
industrije z zagotovitvijo finančnih spodbud za prestrukturiranje proizvodnih procesov z
uvajanjem zelenih tehnologij. Do leta 2030 naj bi delež energije iz obnovljivih virov v industriji
znašal vsaj 30 % končne rabe energije.
Sektorji raba zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstvo naj do leta 2030 ne bi
proizvajali neto emisij oziroma v njih emisije ne bi presegale ponorov.
Na področju razogljičenja proizvodnje električne energije je v načrtu opredeljen tudi cilj
zmanjšati rabo fosilnih virov energije, in sicer s postopnim opuščanjem rabe premoga
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(zmanjšanje rabe za vsaj 30 % do leta 2030 in sprejetje odločitve o opustitvi rabe premoga v
Sloveniji po načelih pravičnega prehoda do leta 2021).198
Na področjih energetske varnosti in notranjega trga energije načrt opredeljuje vrsto ciljev, med
njimi pospešitev celovitega razvoja omrežja za distribucijo električne energije, tako da bo to
omogočilo izkoriščanje prožnosti virov in bremen (tj. proizvodnje in porabe energije) ter
pospešeno vključevanje toplotnih črpalk, uvajanje e-mobilnosti in vključevanje naprav za
proizvodnjo in shranjevanje električne energije iz obnovljivih virov. Kot cilj Slovenije navaja
tudi blaženje in zmanjševanje energetske revščine s pospešenim izvajanjem ukrepov socialne
in stanovanjske politike.
Načrt kot cilj postavlja tudi povečanje vlaganj v raziskave in razvoj, potrebne za prehod v
podnebno nevtralno družbo, tako da bodo ta do leta 2030 znašala najmanj 3 % bruto
domačega proizvoda (BDP), od tega 1 % BDP javnih sredstev.199

Nacionalni energetski in podnebni načrt postavlja izboljšanje energetske in
snovne učinkovitosti v vseh sektorjih (in torej zmanjšanje rabe energije in
drugih naravnih virov) kot prvi in ključni ukrep za prehod v podnebno
nevtralno družbo.

Na področju prilagajanja podnebnim spremembam je v načrtu opredeljen splošni cilj zmanjšati
izpostavljenost vplivom podnebnih sprememb, občutljivost in ranljivost Slovenije nanje ter
povečati odpornost in prilagoditvene sposobnosti družbe.

Slika 4.3: Povzetek ciljev za vseh pet razsežnosti energetske unije za leti 2020 in 2030 za Evropsko unijo in
Slovenijo200.

Vlada Republike Slovenije (2020): Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije, dostopno na
www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf.
199
Vlada Republike Slovenije (2020): Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije, dostopno na
www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf.
200
Vir slike: Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije, dostopno na https://www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf.
198
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V načrtu je v podporo doseganju ciljev opredeljenih več kot 120 ukrepov in politik na področjih
rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva, kmetijstva, ravnanja z odpadki,
industrije in energetike, obnovljivih virov energije, stavb, prometa, energetske varnosti,
energetske infrastrukture, infrastrukture za prenos energije, povezovanja trgov in energetske
revščine, raziskav, inovacij in konkurenčnosti, ozaveščanja in informiranja ter nekateri
večsektorski ukrepi.
Za spremljanje izvajanja nacionalnega energetskega in podnebnega načrta bo kot
posvetovalni organ Vlade Republike Slovenije ustanovljen energetski in podnebni svet, ki bo
spremljal doseganje ciljev ter izvajanje zastavljenih politik in instrumentov ter pripravljal
stališča in priporočila za izboljšanje izvajanja načrta.

Z izvedbo nacionalnega energetskega in podnebnega načrta bi Slovenija
celotne emisije toplogrednih plinov do leta 2030 glede na leto 2005
zmanjšala za do 36 %.201

V letih 2023 in 2024 bo nacionalni energetski in podnebni načrt posodobljen, pri čemer bodo
upoštevane tudi nove strateške in zakonodajne odločitve, ki bodo v Evropski uniji sprejete na
podlagi evropskega zelenega dogovora.

4.3.3 Dolgoročna podnebna strategija
Uredba (EU) 2018/1999 državam članicam Evropske unije nalaga tudi pripravo dolgoročnih
strategij za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, poleg tega so bile pogodbenice Pariškega
sporazuma pozvane, da Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja do
leta 2020 sporočijo svoje dolgoročne strategije za razvoj z nizkimi emisijami toplogrednih
plinov do sredine stoletja.
Prvo dolgoročno strategijo za obdobje vsaj naslednjih 30 let naj bi države pripravile do
1. januarja 2020, nato do 1. januarja 2029, potem pa vsakih deset let.202
Dolgoročne strategije so dejavnik stabilnega in predvidljivega razvojnega okolja, ki prispevajo
k preobrazbi gospodarstva, delovnim mestom, rasti in doseganju širših ciljev trajnostnega
razvoja ter omogočajo približevanje dolgoročnemu cilju, ki je določen s Pariškim sporazumom,
na pošten in stroškovno učinkovit način.
Javna obravnava osnutka Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050 se je
zaključila v septembru 2020.203

Vlada Republike Slovenije (2020): Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije, dostopno na
www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf.
202
Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih
ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES,
2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU)
2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018, stran 1).
203
https://www.gov.si/novice/2020-09-09-javna-obravnava-osnutka-dolgorocne-podnebne-strategije-do-30-septembra/.
201
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4.3.4 Lokalni energetski koncepti (LEK)
Lokalne skupnosti bodo skladno z Energetskim zakonom dolžne uskladiti svoje lokalne
energetske koncepte, ki so programi ravnanja z energijo v lokalni skupnosti, z na novo
sprejetim Energetskim konceptom Slovenije v enem letu od njegovega sprejetja.
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