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UVODNA POJASNILA

UVODNA POJASNILA [1]
[ pravni, politični in institucionalni okvir ]

• Vrednote in cilji Evropske unije
> gl. čl. 2 in 3 PEU
> energija kot predpogoj za uresničevanje nekaterih vrednot in ciljev Evropske unije?
* pomen energije, zlasti električne energije, za normalno delovanje današnje družbe.

• Pristojnosti Evropske unije
> gl. čl. 4(1) in 5 PEU ter čl. 2 – 6 PDEU
> področje energije je v deljeni pristojnosti
* ali so z vidika energije pomembna še druga področja (in kakšna je pristojnost na teh področjih)?
+ na primer:
~ notranji trg (DP)
~ konkurenca (IP!)
~ okolje (DP)
~ vseevropska omrežja (DP)
~ [...].

UVODNA POJASNILA [2]
[ pravni, politični in institucionalni okvir ]

• Glavni akterji na ravni Evropske unije
> Evropska komisija: DG ENER
> Evropski parlament: Odbor za industrijo, raziskave in energijo
> Svet Evropske unije: Odbor za promet, telekomunikacije in energijo
> Sodišče Evropske unije
> Evropski ekonomsko-socialni odbor: Promet, energija, infrastruktura in informacijska družba
> Odbor regij: Komisija za okolje, podnebne spremembe in energijo
> Agencije EU: Agencija za oskrbo Euratom, Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev, […].

• Glavni akterji na ravni Republike Slovenije
> Državni zbor Republike Slovenije (in Državni svet Republike Slovenije)
> Agencija za energijo
> Ministrstvo za infrastrukturo: Direktorat za energijo
> Sodišča, zlasti Upravno sodišče in Vrhovno sodišče
> Ostalo: Agencija za varstvo konkurence, Tržni inšpektorat, […].

UVODNA POJASNILA [3]
[ pravni, politični in institucionalni okvir ]

• Evropeizacija upravnega in nasploh javnega prava
> temeljna načela prava Evropske unije kot univerzalna orodja evropeizacije
* obveznost lojalnega (so)delovanja
* prednost oziroma primarnost prava Evropske unije
* nujen učinek oziroma učinkovitost pravil Evropske unije
* neposredni, posredni in izključevalni učinek pravil Evropske unije
* subsidiarnost
* sorazmernost
+ [...];

* evropeizacija energetskega prava
+ zakonodajni sveženj Čista energija za vse Evropejce
~ Evropski zeleni dogovor kot napoved petega svežnja energetske zakonodaje Evropske unije?

+ zagotavljanje neodvisnosti energetske regulativne agencije
+ zagotavljanje učinkovitosti energetske zakonodaje Evropske unije kot razlog za neuporabo
konfliktnih nacionalnih pravil, tj. materialnih, organizacijskih(!), postopkovnih (!) in kolizijskih?

LIBERALIZACIJA IN SORODNI PROCESI

LIBERALIZACIJA IN SORODNI PROCESI [1]
[ pojmovne opredelitve ]

• Liberalizacija kot dolgoročen proces preobrazbe nekaterih
zaprtih in nekonkurenčnih sektorjev v odprte in (bolj) konkurenčne sektorje:
> liberalizacija v ožjem smislu
* pro-konkurenčna deregulacija

> liberalizacija v širšem smislu
* pro-konkurenčna deregulacija in -regulacija

• Liberalizacija v razmerju do sorodnih procesov:
> privatizacija,
> komercializacija,
> globalizacija in odpravljanje ovir za mednarodno trgovanje.

LIBERALIZACIJA IN SORODNI PROCESI [2]
[ izbrane teme ]
• Izbrane teme:
> ekonomska regulacija in pomen ekonomske teorije
* naravni monopol, ekonomska ireverzibilnost, monopolistično ozko grlo
* mrežni učinki, stroški zamenjave
* popolna in delujoča konkurenca, monopolistična konkurenca, konkurenca za trg, konkurenca na trgu
* meje ekonomske teorije,

> javno podjetje,
> izključna in posebna pravica,
> služba- oziroma storitev splošnega gospodarskega pomena
> ostalo.

LIBERALIZACIJA IN SORODNI PROCESI [3]
[ glavni razlogi za liberalizacijo v Evropski uniji in temeljni razvojni problemi ]
• Glavni razlogi za liberalizacijo v Evropski uniji se lahko pripišejo Evropski komisiji:
> primarnopravni vzvodi in politični vidiki.

• Temeljni razvojni problemi:
> počasna integracija skupnega oziroma notranjega trga,
> poseben režim za določene občutljive sektorje in nasprotovanje nekaterih držav članic,
da bi se te sektorje podredilo splošnim pravilom o notranjem trgu,
> Sodišče Evropske unije kot forum za reševanje konfliktov med Evropsko komisijo in
nekaterimi državami članicami.

LIBERALIZACIJA IN SORODNI PROCESI [4]
[ cilji liberalizacije in možni (regulatorni) ukrepi]
• Cilji liberalizacije:
> transformacija prej zaprtih nekonkurenčnih trgov v odprte (bolj) konkurenčne trge,
kar pa ne sme prizadeti interesov uporabnikov storitev splošnega gospodarskega pomena
* vzpostavitev in varstvo tržne konkurence,
+ tržna konkurenca kot sredstvo, ne končni cilj,

* univerzalne storitve oziroma nasploh okrepljena pozornost na storitvah splošnega gospodarskega pomena.

• Možni (regulatorni) ukrepi:
> odprava umetnih/pravnih monopolov,
> zagotovitev dostopa do infrastrukture (de iure dostop),
> zagotovitev primerne cene za dostop oziroma uporabo infrastrukture (de facto dostop),
> vertikalna ločitev/dezintegracija,
> neodvisen sektorski regulator in sektorska regulacija
> univerzalne storitve.

LIBERALIZACIJA IN SORODNI PROCESI [5]
[ izbrane relevantne pogodbene določbe ]
• Izbrane pravne podlage za liberalizacijo ali v zvezi z njo v pravnem sistemu
Evropske unije:
> čl. 4(3) PEU,
> čl. 3(1)(b) PDEU,
> čl. 14 PDEU,
> čl. 106 PDEU (in druge določbe o tržni konkurenci),
> čl. 114 PDEU,
> čl. 258 PDEU,
> čl. 345 PDEU,
> […].

RAZVOJ ENERGETSKE ZAKONODAJE
EVROPSKE UNIJE

ENERGETSKI SEKTOR PRED LIBERALIZACIJO [1]
[ glavni mejniki in aktivnosti pred začetkom liberalizacije ]
• Mejniki in aktivnosti na področju energetskega sektorja
pred začetkom liberalizacije tega sektorja
> Obdobje od uveljavitve PSPJ do uveljavitve EEA
- energetska politika v pravem pomenu besede se na ravni Skupnosti ni razvila,
razen na področju jedrske energije;
- premog začneta izpodrivati nafta in zemeljski plin,
naftna kriza v prvi polovici sedemdesetih pa je izpostavila pomen stabilne energetske preskrbe;

> Obdobje od uveljavitve EEA do uveljavitve t. i. prvega energetskega svežnja
- prvi okvir za integracijo energetske politike na ravni Skupnosti
- Zelena knjiga o notranjem energetskem trgu
- prva faza izgradnje notranjega trga za električno energijo in zemeljski plin
~ Direktiva Sveta z dne 29. oktobra 1990 o tranzitu električne energije po prenosnih omrežjih,
Ur. l. EU, L 313, 13. 11. 1990, 30
~ Direktiva Sveta 91/296/EGS z dne 31. maja 1991 o tranzitu zemeljskega plina po omrežjih,
Ur. l. EU, L 147, 12. 6. 1991, 37
~ Direktiva Sveta 90/377/EGS z dne 29. junija 1990 o enotnem postopku Skupnosti za večjo preglednost cen
plina in električne energije, ki se zaračunavajo industrijskim končnim uporabnikom,
Ur. l. EU, L 185, 17. 7. 1990, 16.

ENERGETSKI SEKTOR PRED LIBERALIZACIJO [2]
[ glavni mejniki in aktivnosti pred začetkom liberalizacije ]
• Obdobje 1952 – 1996:
> razdrobljenost energetskih trgov;
- obstajajo nacionalni energetski trgi, ni pa skupnega ali notranjega energetskega trga,
razen v določenem obsegu na področju jedrske energije;

> skupna energetska politika v pravem pomenu besede se ni razvila,
razen v določenem obsegu na področju jedrske energije,
in posledično se ni razvila sistemska skupna pravna ureditev energetskega sektorja,
urejena so zgolj maloštevilna posamična vprašanja.

ENERGETSKI SEKTOR PRED LIBERALIZACIJO [2]
[ glavni značilnosti energetskega sektorja ]
• Glavne značilnosti energetskega sektorja pred začetkom liberalizacije
> monopolna ali oligopolna tržna struktura
- posebne ali izključne pravice v smislu čl. 106(1) PDEU
- zaprti nekonkurenčni trgi

> pretežno vertikalno integrirana javna podjetja
> (omrežna) infrastruktura v lasti držav ali njihovih javnih podjetij
> javni cilji se v veliki meri uresničujejo skozi javna podjetja
- država v vlogi podjetja, relativno šibka vloga regulatorja

> ostalo.

PRVI ENERGETSKI SVEŽENJ [1]
[ ozadje in razlogi ]
• Ozadje in razlogi
> notranji trg z električno energijo in zemeljskim plinom ni bil vzpostavljen
(različni pogoji na nacionalnih trgih, protikonkurenčne prakse, ovire za čezmejno trgovanje ipd.),
zato je po dolgotrajnem uklajevanju prevladala odločitev,
da ga je treba začeti sistematično vzpostavljati,
vendar postopno in z upoštevanjem sektorskih posebnosti;
> prevladalo je prepričanje, da so konkurenčni trgi predpogoj za delujoč notranji trg,
zato je prišlo do liberalizacije;
> poleg čistih tržnih vidikov je treba upoštevati tehnične, okoljske, socialne ipd.
- dostop do infrastrukture, regulacije omrežnine, vertikalna dezintegracija (prva stopnja) …
- interoperatibilnost in drugi tehnični standardi
- minimalni okoljskevarstveni standardi
- obveznosti javnih služb in meje uporabe konkurenčnega prava.

PRVI ENERGETSKI SVEŽENJ [2]
[ splošno o liberalizaciji ]
• Liberalizacija
> dolgoročen proces transformacije zaprtih in nekonkurenčnih trgov
v odprte in (bolj) konkurenčne trge
> odprava pravnih in dejanskih ovir za vstop novih podjetij na trg in čezmejno aktivnost
> kombinacija pro-konkurenčne deregulacije in –regulacije
- demonopolizacija; redukcija izključnih in posebnih pravic
- obveznost zagotovitve dostopa do infrastrukture,
ki ima značilnost monopolističnega ozkega grla in nujne zmogljivosti
- regulirana cena uporabe infrastrukture
- vertikalna dezintegracija
- sektorski regulator
- odprava ovir za menjavo operaterja,
- ostalo;

> kombinacija liberalizacije in harmonizacije kot predpogoj za izgradnjo skupnega ali
notranjega energetskega trga.

• Liberalizacijska politika
> cilji in ukrepi ter skupna ali sektorska pravila?

PRVI ENERGETSKI SVEŽENJ [3]
[ pregled energetske zakonodaje iz prvega svežnja ]
• Energetska zakonodaja iz prvega svežnja
> Direktiva 96/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. decembra 1996
o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo,
Ur. l. EU, L 27, 30. 1. 1997, 20
- skupna pravila za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije;
- pravila organizacije in delovanja elektroenergetskega sektorja, dostop do trga,
merila in postopki javnega razpisa in podeljevanja dovoljenj ter obratovanje sistemov.

> Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 98/30/ES z dne 22. junija 1998
o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom,
Ur. l. EU, L 204, 21. 7. 1998, 1
- skupna pravila za prenos, distribucijo, dobavo in skladiščenje zemeljskega plina;
- pravila organizacije in delovanja sektorja zemeljskega plina, skupaj z utekočinjenim zemeljskim plinom,
dostop do trga, obratovanje sistemov ter merila in postopke,
ki se uporabljajo za izdajo energetskih dovoljenj za prenos, distribucijo, dobavo in
skladiščenje zemeljskega plina.

DRUGI ENERGETSKI SVEŽENJ [1]
[ ozadje in razlogi ]
• Glavni izzivi, ki še niso bili povsem doseženi s prvim svežnjem
> nediskriminatoren dostop do (omrežne) infrastrukture
- vertikalna dezintegracija (tretja stopnja), razen za majhna distribucijska podjetja

> primerna omrežnina
- preglednost, poenotena merila, vnaprejšnja objava

> poenotenje pristojnosti sektorskih regulatorjev
> koordinacija delovanja sektorskih regulatorjev
> prosta izbira dobavitelja in varstvo potrošnikov
> obveznosti javne službe
> zagotavljanje cijnih kapacitet
> ostalo.

DRUGI ENERGETSKI SVEŽENJ [2]
[ pregled energetske zakonodaje drugega svežnja ]
• Energetska zakonodaja iz drugega svežnja
> Direktiva 2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003
o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 96/92/ES,
Ur. l. EU, L 176, 15. 7. 2003, 37;
> Direktiva evropskega parlamenta in Sveta 2003/55/ES z dne 26. junija 2003
o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 98/30/ES,
Ur. l. EU, L 176, 15. 7. 2003, 57;
> Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1228/2003 z dne 26. junija 2003
o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije,
Ur. l. EU, L 176, 15. 7. 2003, 1
> Uredba (ES) št. 1775/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005
o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina,
Ur. l. EU, L 289, 3. 11. 2005, 1.

TRETJI ENERGETSKI SVEŽENJ [1]
[ ozadje in razlogi ]
• Glavni izzivi, ki še niso bili povsem doseženi z drugim svežnjem
> nediskriminatoren dostop do (omrežne) infrastrukture
- vertikalna dezintegracija (četrta stopnja za upravljavce prenosnih omrežij ali alternativen ukrep)

> prešibke čezmejne povezave
> krepitev okolju prijaznejše proizvodnje, vključno spodbudami
> omejevalna ravnanja, ugotovljena v sektorski preiskavi
> kordinacija dela sektorskih regulatorjev
> varstvo potrošnikov
> zanesljivost oskrbe
> ostalo.

TRETJI ENERGETSKI SVEŽENJ [2]
[ pregled energetske zakonodaje tretjega svežnja ]
• Energetska zakonodaja tretjega svežnja
> Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009
o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES,
Ur. l. EU, L 211, 14. 8. 2009, 55
> Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009
o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES,
Ur. l. EU, L 211, 14. 8. 2009, 94
> Uredba (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009
o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003,
Ur. l. EU, L 211, 14. 8. 2009, 8
> Uredba (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009
o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1775/2005,
Ur. l. EU, L 211, 14. 8. 2009, 36

TRETJI ENERGETSKI SVEŽENJ [3]
[ pregled energetske zakonodaje tretjega svežnja ]
> Uredba (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009
o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev,
Ur. l. EU, L 211, 14. 8. 2009, 1.

AKTUALNA
ENERGETSKA ZAKONODAJA
IN ČETRTI ENERGETSKI SVEŽENJ

AKTUALNA ENERGETSKA ZAKONODAJA IN 4. SVEŽENJ [1]
[ stebri, ki jih ureja aktualna energetska zakonodaja ]
• Stebri, ki jih ureja aktualna energetska zakonodaja
> notranji energetski trg
> energetska varnost
> energetska učinkovitost
> obnovljivi viri energije
> raziskave, inovacij in konkurenčnost.

• V nadaljevanju sledi pregled izbrane(!) aktualne energetske zakonodaje,
pri čemer torej niso izpostavljeni vsi zakonodajni in nezakonodajni pravni akti,
prav tako pa ne mehko pravo, sklepi in sodbe.
• Upoštevati je treba tudi energetski sveženj Čista energija za vse Evropejce,
sprejet leta 2019, ki se večinoma nanaša na električno energijo.
• Prav tako je treba upoštevati, da bo v bodoče prišlo še do sprejema novih aktov,
ki se nanašajo specifično na zemeljski plin.

AKTUALNA ENERGETSKA ZAKONODAJA IN 4. SVEŽENJ [1]
[ pregled aktualne energetske zakonodaje ]
• Aktualna energetska zakonodaja
> Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009
o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES,
Ur. l. EU, L 211, 14. 8. 2009, 55
> Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009
o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES,
Ur. l. EU, L 211, 14. 8. 2009, 94
> Uredba (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009
o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003,
Ur. l. EU, L 211, 14. 8. 2009, 8
> Uredba (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009
o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1775/2005,
Ur. l. EU, L 211, 14. 8. 2009, 36

AKTUALNA ENERGETSKA ZAKONODAJA IN 4. SVEŽENJ [2]
[ pregled aktualne energetske zakonodaje ]
> Uredba (EU) št. 256/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014
o uradnem obveščanju Komisije o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture
v Evropski uniji, nadomestitvi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 617/2010 in razveljavitvi
Uredbe Sveta (ES) št. 736/96,
Ur. l. EU, L 84, 20. 3. 2014, 61
> Uredba (ES) št. 663/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009
o vzpostavitvi programa za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči
Skupnosti energetskim projektom,
Ur. l. EU, L 200, 31. 7. 2009, 31
> 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,
Ur. l. EU, L 198, 28. 7. 2017, 1

AKTUALNA ENERGETSKA ZAKONODAJA IN 4. SVEŽENJ [3]
[ pregled aktualne energetske zakonodaje ]
> Direktiva Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti
za obdavčitev energentov in električne energije,
Ur. l. EU, L 283, 31. 10. 2003, 51
> Uredba Sveta (EU) št. 559/2014 z dne 6. maja 2014 o Skupnem podjetju za gorivne celice
in vodik 2,
Ur. l. EU, L 169, 7. 6. 2014, 108
> Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013
o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010
in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010,
Ur. l. EU, L 348, 20. 12. 2013, 129
> Uredba Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje
sistema za prenos električne energije,
Ur. l. EU, L 220, 25. 8. 2017, 1
> 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,
Ur. l. EU, L 275, 25. 10. 2003, 32

AKTUALNA ENERGETSKA ZAKONODAJA IN 4. SVEŽENJ [4]
[ pregled aktualne energetske zakonodaje ]
> Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011
o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga,
Ur. l. EU L 326, 8. 12. 2011, 1
> Uredba (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013
o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi
Odločbe št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in
(ES) št. 715/2009,
Ur. l. EU, L 115, 25. 4. 2013, 39
> Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010
o energetski učinkovitosti stavb,
Ur. l. EU, L 153, 18. 6. 2010, 13
> Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014
o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva,
Ur. l. EU, L 307, 28. 10. 2014, 1

AKTUALNA ENERGETSKA ZAKONODAJA IN 4. SVEŽENJ [5]
[ pregled aktualne energetske zakonodaje ]
> Direktiva Sveta 92/42/EGS z dne 21. maja 1992 o zahtevanih izkoristkih novih toplovodnih
kotlov na tekoča ali plinasta goriva,
Ur. l. EU, L 167, 22. 6. 1992, 17
> Uredba Komisije (ES) št. 245/2009 z dne 18. marca 2009 o izvajanju Direktive Evropskega
parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo
fluorescenčnih sijalk brez vdelanih predstikalnih naprav, visokointenzivnostnih sijalk in
predstikalnih naprav in svetilk za delovanje teh sijalk ter o razveljavitvi Direktive Evropskega
parlamenta in Sveta 2000/55/ES,
Ur. l. EU, L 76, 24. 3. 2009, 17
> Uredba (ES) št. 1222/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009
o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre,
Ur. l. EU, L 342, 22. 12. 2009, 46
> 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,
Ur. l. EU, L 285, 31. 10. 2009, 10
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[ pregled aktualne energetske zakonodaje ]
> 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,
Ur. l. EU, L 140, 5. 6. 2009, 16
> Direktiva Sveta 2009/119/ES z dne 14. septembra 2009 o obveznosti držav članic
glede vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov,
Ur. l. EU, L 265, 9. 10. 2009, 9
> […].
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[ obeti za naprej: četrti energetski sveženj ]
Clean energy for all Europeans package - legislative process
European
European
EU Inter-institutional
Council
Commission
Parliament
Negotiations
Adoption
Proposal
Adoption
Energy Performance
in Buildings

30/11/2016

Political Agreement

17/04/2018

14/05/2018

Renewable Energy

30/11/2016

Political Agreement

13/11/2018

04/12/2008

Energy Efficiency

30/11/2016

Political Agreement

13/11/2018

04/12/2018

Governance of the
Energy Union

30/11/2016

Political Agreement

13/11/2018

04/12/2018

30/11/2016

Political Agreement

26/03/2019

22/05/2019

30/11/2016

Political Agreement

26/03/2019

22/05/2019

30/11/2016

Political Agreement

26/03/2019

22/05/2019

30/11/2016

Political Agreement

26/03/2019

22/05/2019

Electricity
Regulation
Electricity Directive

Risk Preparedness

ACER

Official Journal
Publication
19/06/2018 Directive (EU)
2018/844
21/12/2018 Directive (EU)
2018/2001
21/12/2018 Directive (EU)
2018/2002
21/12/2018 Regulation (EU)
2018/1999
14/06/2019 Regulation (EU)
2019/943
14/06/2019 Directive (EU)
2019/944
14/06/2019 Regulation (EU)
2019/941
14/06/2019 Regulation (EU)
2019/942
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[ obeti za naprej: Evropski zeleni dogovor]
• Evropski zeleni dogovor kot napoved 5. energetskega svežnja?
> Evropski zeleni dogovor in nova realnost zaradi COVID-19.

HVALA ZA POZORNOST.

