EU – Dokumenti/ skupne osnove za vse izobraževalne tečaje Clipma
v Evropi
EU in njene članice so se s sprejetjem ciljev Kjotskega protokola in evropske
strategije s cilji 20/20/20 zavezale, da bodo sledile skupni podnebni in energetski
strategiji, vključile cilje in ukrepe za uporabo obnovljivih virov energije in zmanjšale
emisije CO2. Z direktivami EU je bil vzpostavljen skupni okvir:
Direktiva 2009/28/EC o spodbujanju rabe energije iz obnovljivih virov
Ta Direktiva je vzpostavila skupen okvir za rabo energije iz obnovljivih virov da bi
omejila emisije toplogrednih plinov in spodbujala čistejši promet. V ta namen so
opredeljeni državni akcijski načrti, kot tudi postopki uporabe biogoriv. Vsaka država
članica ima svoj cilj za leto 2020, ki ga je izračunala glede na delež energije iz
obnovljivih virov in bruto končne porabe. Ta je usklajen s skupnim ciljem 20-20-20
Skupnosti. Še več, v sektorju prometa mora delež energije iz obnovljivih virov do leta
2020 doseči vsaj 10 % končne porabe energije.
Za podrobnosti glej:
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/en000
9_en.htm

Za prenos Direktive 2009/28/EC glej:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&qid=1407228408768&from=EN

Direktiva o energetski učinkovitosti 2012/27/EU
Ta Direktiva postavlja splošen okvir ukrepov za spodbujanje energetske učinkovitosti
znotraj Unije, da bi dosegli glavni cilj povečanje energetske učinkovitosti za 20 % do
leta 2020 in utrli pot za dodatno izboljšanje energetske učinkovitosti tudi po tem letu.
Od držav EU se tako zahteva, da energijo uporabljajo učinkoviteje v vseh fazah
energijske verige – vse od pretvarjanja energije do distribucije končnim uporabnikom.
Direktiva bo pomagala odpraviti ovire in preseči tržne nepravilnosti, ki ovirajo
učinkovitost pri oskrbi in rabi energije in bo zagotovila vzpostavitev okvirnih
nacionalnih ciljev za energetsko učinkovitost za leto 2020.
Za podrobnosti glede novih ukrepov glej:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm

Za prenos Direktive 2012/27/EU glej:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:SL:PDF
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Konvencija županov in TEAN (Trajnostni energetski akcijski načrt )
Konvencija županov je prevladujoče evropsko gibanje, ki vključuje lokalne in
regionalne skupnosti, ki so se prostovoljno zavezale k povečanju energetske
učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije na njihovem ozemlju. S to zavezo
skušajo podpisnice Konvencije doseči in preseči 20 % zmanjšanje CO2 v Evropski
Uniji do leta 2020.
Več informacij in pripadajočih dokumentov lahko najdete na:
http://www.konvencijazupanov.eu/index_sl.html
Podrobne informacije o postopku in oblikovanju TEAN (Trajnostni energetski akcijski
načrt) lahko najdete na:
http://www.seap-plus.eu/si/
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