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ENERGETSKO PRAVO

ENERGETSKO PRAVO [1]
[ splošno ]

• Energetsko pravo
> sistem pravnih načel in pravil, ki urejajo vprašanja s področja energetike
(energetski sektor)
- kaj je energetika?

> pretežno nadnacionalen izvor in nacionalna implementacija
- liberalizacija

> upravno gospodarsko pravo in nasploh javno gospodarsko pravo
> energetska politika.
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SPLOŠNO O EZ-1 [1]
[ splošno ]

• Energetski zakon (EZ-1)
> sistemski predpis, temelj slovenskega energetskega prava
- konkretizacija s številnimi podzakonskimi predpisi in drugimi splošnimi akti

> prenos in izvrševanje aktov Evropske unije
- direktive (10) in uredbe (5)
> vsebina:
- načela energetske politike
- pravila delovanja trga z energijo
- načini in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike
- načela in ukrepi za doseganje zanesljive oskrbe z energijo, povečanje energetske učinkovitosti
in varčevanja z energijo ter za večjo rabo energije iz obnovljivih virov
- pogoji za obratovanje energetskih naprav
- pristojnosti, organizacija in delovanje Agencije za energijo ter pristojnosti drugih organov,
ki opravljajo naloge po EZ-1

> področje uporabe in zavezanci
- izvajalci energetski dejavnosti in drugi zavezanci, kot jih definira EZ-1
~ tudi(!) lastniki in uporabniki stavb, potrošniki in nasploh končni odjemalci energije itd.

SPLOŠNO O EZ-1 [2]
[ namen in cilji ]
> namen
- zagotoviti konkurenčno, varno, zanesljivo in dostopno oskrbo z energijo in energetskimi storitvami
ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja

> cilji na področju rabe in oskrbe energije
- zanesljiva oskrba z energijo,
- zagotavljanje učinkovite konkurence na trgu energije,
- konkurenčnost pri izvajanju netržnih dejavnosti,
- učinkovita pretvorba energije,
- zmanjšanje rabe energije,
- učinkovita raba energije,
- energetska učinkovitost,
- večja proizvodnja in raba obnovljivih virov energije,
- prehod na nizkoogljično družbo z uporabo nizkoogljičnih energetskih tehnologij,
- zagotavljanje energetskih storitev,
- zagotavljanje socialne kohezivnosti,
- varstvo potrošnikov kot končnih odjemalcev energije,
- zagotavljanje učinkovitega nadzora nad izvajanjem določb tega zakona.

SPLOŠNO O EZ-1 [3]
[ temeljna načela ]
> temeljna načela
- načelo prioritete
- načelo stroškovne učinkovitosti
- načelo socialne kohezivnosti
- načelo enakega obravnavanja
- načelo preglednosti
- načelo javnosti
- načelo varstva potrošnikov
- načelo celovitosti
- načelo spodbujanja
- načelo pregledne in nepristranske oskrbe z energijo
- načelo konkurenčnosti
- načelo onesnaževalec plača
- načelo okoljske trajnosti.

SPLOŠNO O EZ-1 [4]
[ prihodnja veljava in uporaba ]

• Evropska unija je leta 2019 sprejela nov energetski sveženj
„Čista energija za vse Evropejce“,
pod vplivom katerega bo prišlo do bistvenega reformiranja EZ-1.
Precej verjetno bo EZ-1 nadomeščen z več področnimi zakoni
(predvidoma do leta 2021).

