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ENERGIJA IZ OBNOVLJIVIH VIROV

Obnovljivi viri energije (vetrna, sončna in hidroenergija, energija oceanov,
geotermalna energija, biomasa in biogoriva) so alternativa fosilnim gorivom in
pomagajo nižati emisije toplogrednih plinov, diverzificirati oskrbo z energijo in
zmanjšati odvisnost od nezanesljivih in nestanovitnih trgov s fosilnimi gorivi, zlasti
z nafto in plinom. V zadnjih 15 letih se je zakonodaja EU na področju spodbujanja
tovrstnih virov energije zelo razvila. Leta 2009 so voditelji EU določili cilj, da
mora biti do leta 2020 20 % energije, ki se porabi v EU, iz obnovljivih virov.
Leta 2018 so se dogovorili, da mora do leta 2030 ta delež doseči 32 %. Julija 2021
je bila sozakonodajalcema glede na nove podnebne ambicije EU predlagana
sprememba ciljnega deleža na 40 % do leta 2030. Po ruski invaziji na Ukrajino in
posledični energetski krizi je EU dosegla dogovor, da bo hitro zmanjšala odvisnost
od ruskih fosilnih goriv pred letom 2030, tako da bo pospešila prehod na zeleno
energijo. Trenutno se razpravlja o prihodnjem okviru politike za obdobje do leta 2030
in po letu 2030.

PRAVNA PODLAGA IN CILJI

Člen 194 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

DOSEŽKI

A. Direktiva o energiji iz obnovljivih virov
1. Direktiva o energiji iz obnovljivih virov (RED I): do leta 2020
Prva direktiva o energiji iz obnovljivih virov, ki je bila 23. aprila 2009 sprejeta
s postopkom soodločanja (Direktiva 2009/28/ES, ki razveljavlja direktivi 2001/77/ES
in 2003/30/ES), je določala, da je treba do leta 2020 20 % energije, porabljene v EU,
pridobiti iz obnovljivih virov energije. Poleg tega bi morale vse države članice iz
obnovljivih virov pridobiti 10 % pogonskih goriv. Direktiva je tudi predvidela različne
mehanizme, ki bi jih lahko države članice uporabile za uresničitev svojih ciljev, kot
so programi podpore, potrdila o izvoru, skupni projekti ter sodelovanje med državami
članicami in tretjimi državami, pa tudi trajnostna merila za biogoriva.
V direktivi so za obdobje do leta 2020 ostali nespremenjeni nacionalni cilji na področju
obnovljivih virov energije za vsako državo, pri čemer sta upoštevana njeno izhodišče
in skupni potencial za uporabo obnovljivih virov energije (od 10-odstotnega deleža
obnovljivih virov energije na Malti do 49-odstotnega na Švedskem). Vsaka država EU je
v nacionalnem akcijskem načrtu za energijo iz obnovljivih virov opisala, kako namerava
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svoj cilj doseči, in določila splošni časovni načrt za svojo politiko na tem področju.
Napredek pri doseganju nacionalnih ciljev se je meril vsaki dve leti, ko so članice EU
objavile poročila o napredku na tem področju.
2. Direktiva o energiji iz obnovljivih virov (RED II/III/IV): do leta 2030
Komisija je julija 2021 v okviru izvajanja svežnja o evropskem zelenem dogovoru
predlagala spremembo direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov
(RED II), da bi cilje glede energije iz obnovljivih virov uskladila z novimi podnebnimi
cilji. Komisija je predlagala, naj se zavezujoči cilj glede obnovljivih virov v mešanici
energetskih virov EU za leto 2030 poveča na 40 %, in spodbudila uporabo obnovljivih
goriv, kot je vodik v industriji in prometu, z dodatnimi cilji.
Komisija je po ruski agresiji proti Ukrajini maja 2022 kot del načrta REPowerEU
predlagala novo spremembo direktive (RED III), da bi pospešili prehod na čisto
energijo v skladu s postopno odpravo odvisnosti od ruskih fosilnih goriv. Komisija je
predlagala namestitev toplotnih črpalk, povečanje sončne fotovoltaične zmogljivosti ter
uvoz obnovljivega vodika in biometana ter cilj glede deleža obnovljivih virov energije
za leto 2030 povečala na 45 %.
Komisija je 9. novembra 2022 predlagala novo spremembo (RED IV) uredbe Sveta, ki
določa okvir za pospešitev uvajanja energije iz obnovljivih virov. V skladu s predlogom
se šteje, da imajo obrati za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov prevladujoč
javni interes, kar bi omogočilo hitrejše nove postopke za izdajo dovoljenj in posebna
odstopanja od okoljske zakonodaje EU.
Trenutno se razpravlja o prihodnjem okviru politike za obdobje po letu 2030.
Decembra 2018 je začela veljati revidirana direktiva o energiji iz obnovljivih virov
(Direktiva (EU) 2018/2001), in sicer v okviru svežnja Čista energija za vse Evropejce,
njen namen pa je ohraniti vodilno vlogo EU na področju obnovljivih virov energije in
širše pomagati EU, da bo dosegla svoje zaveze glede zmanjšanja emisij iz Pariškega
sporazuma. Ta revidirana direktiva velja od decembra 2018 in so jo morale države
članice EU prenesti v nacionalno zakonodajo do junija 2021, učinkovati pa je začela
1. julija. Direktiva določa nov zavezujoči cilj EU, da bo do leta 2030 najmanj 32 %
končne porabe energije iz obnovljivih virov, vsebuje pa tudi določbo o morebitnem
povišanju tega cilja do leta 2023 ter povišani cilj 14-odstotnega deleža goriva iz
obnovljivih virov v prometu do leta 2030.
Če nacionalni cilji niso revidirani, bi morali ti cilji glede obnovljivih virov energije za
leto 2020 predstavljati minimalni prispevek vsake države članice za leto 2030. Države
EU bodo v okviru programa Obzorje 2030 predlagale svoj nacionalni energetski cilj
in pripravile desetletne nacionalne energetske in podnebne načrte, ki jim bodo sledila
poročila o napredku vsaki dve leti. Te načrte bo ocenila Komisija, ki bo lahko sprejela
ukrepe na ravni EU, s katerimi bo zagotovila, da so načrti skladni s skupnimi cilji EU.
B. Evropski zeleni dogovor
Komisija je 11. decembra 2019 predstavila sporočilo o evropskem zelenem dogovoru.
Ta zeleni dogovor določa podrobno vizijo, da bi bila Evropa do leta 2050 podnebno
nevtralna celina, tako da bi dosegla oskrbo s čisto in varno energijo po dostopnih cenah.
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1. Načrt REPowerEU
Po ruski invaziji na Ukrajino je bil 18. maja 2022 z načrtom REPowerEU za postopno
odpravo odvisnosti od ruskih fosilnih goriv spremenjen energetski zakonodajni sveženj,
vključno z revidirano direktivo o energijski učinkovitosti. Z novo spremembo se
predlaga, da bi se zavezujoči ciljni delež obnovljivih virov energije v mešanici
energijskih virov EU do leta 2030 zvišal na 45 % in da bi se z novimi ambicijami načrta
REPowerEU uskladili vsi podcilji, ki so med drugim:
— postopna uvedba obveznega nameščanja sončnih panelov na novih stavbah;

— cilj, da se do leta 2030 doseže 10 milijonov ton domače proizvodnje in uvoza
obnovljivega vodika;

— podvojitev sedanje stopnje uporabe toplotnih črpalk v posameznih stavbah;

— cilj glede goriv iz obnovljivih virov nebiološkega izvora (75 % za industrijo in 5 %
za promet);

— povečanje proizvodnje biometana na 35 milijard kubičnih metrov do leta 2030;

2. uresničevanje evropskega zelenega dogovora.
Komisija je 14. julija 2021 objavila nov zakonodajni sveženj o energiji z naslovom
Pripravljeni na 55: uresničitev podnebnega cilja EU za leto 2030 na poti do podnebne
nevtralnosti. V reviziji direktive o energiji iz obnovljivih virov je predlagala, da se
zavezujoči ciljni delež obnovljivih virov energije v mešanici energetskih virov EU za
leto 2030 poviša na 40 %, in nove cilje na nacionalni ravni, kot so:
— novo merilo 49-odstotne uporabe obnovljivih virov energije za stavbe do leta 2030;

— novo merilo v višini 1,1 odstotne točke letnega povečanja uporabe obnovljivih virov
energije za industrijo;

— zavezujoče letno povečanje za 1,1 odstotne točke za države članice pri uporabi
obnovljivih virov energije za ogrevanje in hlajenje;

— okvirno 2,1 odstotne točke letnega povečanja uporabe obnovljivih virov energije
ter odpadne toplote in odpadnega hladu za daljinsko ogrevanje in hlajenje.

Da bi razogljičili in diverzificirali prometni sektor, določa:
— cilj 13-odstotnega zmanjšanja intenzivnosti toplogrednih plinov iz pogonskih goriv

do leta 2030, ki zajema vse načine prometa;

— 2,2-odstotni delež naprednih pogonskih biogoriv in bioplina do leta 2030
z vmesnim ciljem 0,5 % do leta 2025 (ki se upoštevajo enkrat);

— cilj 2,6 % za goriva iz obnovljivih virov nebiološkega izvora in 50-odstotni delež
obnovljivih virov energije v porabi vodika v industriji, vključno z neenergetsko rabo,
do leta 2030.

O prihodnjem okviru politike za obdobje do leta 2030 in po letu 2030 se še razpravlja.
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3. Čista energija za vse Evropejce
Komisija je 30. novembra 2016 objavila prejšnji zakonodajni sveženj z naslovom
Čista energija za vse Evropejce, in sicer v okviru širše strategije za energetsko unijo.
Decembra 2018 je začela veljati revidirana direktiva o energiji iz obnovljivih virov
(Direktiva (EU)2018/2001),ki spodbuja uporabo te energije z:
— nadaljnjo uporabo obnovljivih virov energije v sektorju električne energije;

— vključevanjem obnovljivih virov energije v sektor ogrevanja in hlajenja (uvedeno
je bilo okvirno letno povečanje za 1,3 % za obnovljive vire energije pri ogrevanju
in hlajenju);

— razogljičenjem in diverzifikacijo prometnega sektorja, tako da uvaja:

— 14-odstotni delež obnovljivih virov energije v skupni porabi energije
v prometnem sektorju do leta 2030;

— 3,5-odstotni delež naprednih pogonskih biogoriv in bioplina do leta 2030
z vmesnim ciljem 1 % do leta 2025 (ki se upoštevajo dvakrat);

— 7-odstotno zgornjo mejo za delež biogoriv prve generacije v cestnem in
železniškem prometu in načrt, da se postopno opusti uporaba palmovega
olja in drugih biogoriv iz poljščin, ki povečujejo emisije CO2 do leta 2030,
s pomočjo sistema certificiranja;

— okrepitvijo trajnostnih meril EU za energijo iz biomase;

— zagotovitvijo, da bo zavezujoči cilj na ravni EU dosežen pravočasno in stroškovno
učinkovito.

4. Mehanizem za financiranje energije iz obnovljivih virov
Komisija je vzpostavila mehanizem EU za financiranje (Uredba 2020/1294) na podlagi
člena 33 uredbe o upravljanju ((EU) 2018/1999) v okviru svežnja o čisti energiji za vse
Evropejce. Ta velja od septembra 2020, Komisija pa je še vedno v postopku uvajanja.
Novi cilji načrta REPowerEU zahtevajo dodatne naložbe v višini 210 milijard EUR do
leta 2027.
Glavni cilj tega mehanizma je pomagati državam pri doseganju njihovih individualnih
in skupnih ciljev glede energije iz obnovljivih virov. Mehanizem financiranja povezuje
države, ki prispevajo k financiranju projektov (prispevajoče države), z državami, ki se
strinjajo, da se bodo na njihovem ozemlju gradili novi projekti (države gostiteljice).
Komisija določi okvir za izvajanje in načine financiranja mehanizma ter to, da lahko
države članice financirajo ukrepe v okviru mehanizma ali se ti financirajo iz skladov EU
ali prispevkov iz zasebnega sektorja.
Energija, proizvedena s tem mehanizmom financiranja, se bo upoštevala pri doseganju
ciljev glede energije iz obnovljivih virov vseh sodelujočih držav in bo prispevala k cilju
evropskega zelenega dogovora, da se do leta 2050 doseže ogljična nevtralnost.
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C. Nadaljnji ukrepi
1. Vseevropska energetska omrežja
Komisija je decembra 2020 sprejela predlog za revizijo teh pravil, da bi povezala regije,
ki so trenutno ločene od evropskih trgov energije. Cilj revizije je spodbuditi znatno
povečanje energije iz obnovljivih virov v evropskem energetskem sistemu v skladu
s splošnim ciljem evropskega zelenega dogovora o doseganju podnebne nevtralnosti
do leta 2050.
Evropski parlament je julija 2020 sprejel resolucijo o reviziji smernic za vseevropsko
energetsko omrežje (TEN-E), ki naj bi jih posodobila in uskladila s podnebno politiko
EU. Prvotna Odločba št. 1254/96/ES je bila večkrat revidirana, z Uredbo (EU)
št. 347/2013 pa so bile določene sedanje smernice za vseevropsko energetsko
infrastrukturo.
2. Revizija direktive o obdavčitvi energije
Komisija je julija 2021 objavila predlog o reviziji direktive o obdavčitvi energije
(Direktiva 2003/96/ES), v katerem predlaga uskladitev obdavčitve energentov
z energetsko in podnebno politiko EU, podpiranje čistih tehnologij ter odpravo zastarelih
izjem in nižjih stopenj, ki trenutno spodbujajo uporabo fosilnih goriv.
D. Vprašanja, povezana s posameznimi viri
1. Sončna energija
Z načrtom REPowerEU je bila uvedena strategija za podvojitev sončne fotovoltaične
zmogljivosti na 320 GW do leta 2025 in namestitev 600 GW zmogljivosti do leta 2030.
Načrt vključuje tudi postopno uvajanje pravne obveznosti za namestitev sončnih
panelov na novih javnih, poslovnih in stanovanjskih stavbah ter strategijo za še enkrat
večjo uporabo toplotnih črpalk v sistemih daljinskega in skupnega ogrevanja. V skladu
z načrtom morajo države članice tudi določiti posebna namenska območja za obnovljive
vire energije in sprejeti načrte v zvezi z njimi, vključno s skrajšanimi in poenostavljenimi
postopki izdaje dovoljenj.
2. Biomasa in biogoriva
Direktiva o energiji iz obnovljivih virov (Direktiva (EU)2018/2001), ki je trenutno
veljavna, za napredna pogonska biogoriva in bioplin določa cilj, da v prometnem
sektorju do leta 2030 dosežejo 3,5-odstotni delež, in vmesni cilj njihovega 1-odstotnega
deleža do leta 2025. Medtem ko je ohranjena obstoječa 7-odstotna omejitev za
biogoriva iz prve generacije, pa se za dobavitelje goriv uvaja obveznost na ravni EU, da
zagotovijo določen delež (6,8 %) goriv z nizkimi emisijami in goriv iz obnovljivih virov,
poleg tega je razširjeno področje uporabe glede trajnostnih meril EU za energijo iz
biomase (tako da zajemajo biomaso in bioplin za ogrevanje in hlajenje ter proizvodnjo
električne energije). Komisija je julija 2021 objavila predlog direktive o energiji iz
obnovljivih virov, katerega cilj je 2,2-odstotni delež naprednih pogonskih biogoriv in
bioplina do leta 2030 ter vmesni cilj 0,5 % do leta 2025, kar mora biti v skladu z novimi
cilji načrta REPowerEU.
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3. Vodik
Komisija je julija 2020 sprejela evropsko strategijo za povezovanje energetskih
sistemov in novo strategijo o vodiku v Evropi, da bi preučila, kako lahko proizvodnja
in uporaba vodika iz obnovljivih virov prispevata k razogljičenju gospodarstva EU.
Strategija za vodik uvaja tri cilje: vsaj 6 GW elektrolizatorjev obnovljivega vodika
v EU in do 1 milijon ton proizvedenega vodika iz obnovljivih virov do leta 2024; vsaj
40 GW elektrolizatorjev obnovljivega vodika in do 10 milijonov ton obnovljivega vodika,
proizvedenega v EU, do leta 2030; široko uporabo vodika iz obnovljivih virov od
leta 2030 dalje. Komisija je maja 2022 v načrtu REPowerEU določila cilj, da se do
leta 2030 v EU proizvede 10 milijonov ton obnovljivega vodika in da se ga uvozi prav
tako 10 milijonov ton.
4. Vetrne elektrarne na morju
Komisija je 19. novembra 2020 objavila posebno strategijo EU o energiji iz obnovljivih
virov na morju z naslovom Strategija EU za izkoriščanje možnosti energije iz
obnovljivih virov na morju za podnebno nevtralno prihodnost, v kateri je ocenila
potencialen prispevek teh virov in se nekoliko oddaljila od ozke opredelitve dejavnikov
pridobivanja energije. Cilj te strategije je povečati proizvodnjo električne energije
EU iz obnovljivih virov energije na morju z 12 GW, kolikor je dosegala leta 2020,
na več kot 60 GW do leta 2030 in 300 GW do leta 2050. Poleg tega strategija
predvideva zakonodajno revizijo vseevropskega energetskega omrežja, da bo bolj
ustrezalo čezmejni infrastrukturi na morju.
5. Oceanska energija
Januarja 2014 je Komisija objavila sporočilo z naslovom Modra energija: ukrepi,
potrebni za izkoriščanje potenciala energije oceanov v evropskih morjih in oceanih do
leta 2020 in po njem. V sporočilu je določila akcijski načrt v podporo razvoju energije
oceanov, kamor sodijo energija valovanja in plimovanja, pretvorba toplotne energije
in energija iz osmoze. V sporočilu Strategija EU za izkoriščanje možnosti energije iz
obnovljivih virov na morju za podnebno nevtralno prihodnost je Komisija poudarila tudi,
da bi bilo treba sektor obnovljivih virov energije na morju do leta 2030 povečati za
petkrat, do leta 2050 pa za 25-krat.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Parlament se že dolgo zavzema za uporabo obnovljivih virov energije in je v preteklosti
poudarjal, da je treba določiti obvezne cilje za leto 2020[1], bolj nedavno pa se je zavzel,
da se ti cilji določijo za leto 2030.
Februarja 2014 je sprejel resolucijo, v kateri je predloge Komisije glede okvira
podnebne in energetske politike za obdobje 2020–2030 označil za kratkovidne in
neambiciozne. Pozval je k zavezujočemu 30-odstotnemu deležu obnovljivih virov
v porabi energije na ravni EU, ki bi ga dosegli z nacionalnimi zavezujočimi cilji za

[1]Resolucije Evropskega parlamenta z dne 29. septembra 2005 o deležu energije iz obnovljivih virov v EU in predlogih
konkretnih ukrepov (UL C 227 E, 21.9.2006, str. 599), z dne 14. februarja 2006 o ogrevanju in hlajenju iz obnovljivih virov
energije (UL C 290 E, 29.11.2006, str. 115), z dne 14. decembra 2006 o strategiji za biomaso in biogoriva (UL C 317 E,
23.12.2006, str. 890) in z dne 25. septembra 2007 o časovnem načrtu za obnovljivo energijo v Evropi (UL C 219 E, 28.8.2008,
str. 82).
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posamezne države članice, in k podaljšanju veljavnosti ciljev glede pogonskih goriv še
po letu 2020.
Junija 2016 je Parlament sprejel resolucijo o poročilu o napredku na področju energije
iz obnovljivih virov, v kateri je Komisijo pozval, naj pripravi ambicioznejši sveženj
ukrepov za podnebje in energijo iz obnovljivih virov do leta 2030, s katerim bi se
moral cilj EU glede obnovljivih virov energije povečati vsaj za 30 % in bi ga izvajali
z uvedbo zavezujočih individualnih nacionalnih ciljev. Pri pregledu direktive o energiji
iz obnovljivih virih po letu 2020 je bilo treba kot osnovo vzeti že dogovorjene cilje do
leta 2020.
Parlament je januarja 2018 v pričakovanju revizije direktive o energiji iz obnovljivih virov
leta 2018 podprl zavezujoči cilj Unije, da bo leta 2030 vsaj 35 % energije iz obnovljivih
virov, in okrepljeno lastno porabo kot pravico. Po pogajanjih s Svetom se je zavezujoči
cilj EU zmanjšal na najmanj 32 %.
Januarja 2020 je Parlament sprejel resolucijo o evropskem zelenem dogovoru, v kateri
je podal vrsto priporočil, vključno z zagotavljanjem čiste, cenovno dostopne in varne
energije. V zvezi s tem je pozval k reviziji direktive o obnovljivih virih energije in
k določitvi zavezujočih nacionalnih ciljev za vsako državo članico ter priporočil, naj se
načelo „energijska učinkovitost na prvem mestu“ izvaja v vseh sektorjih in politikah.
Maja 2021 je Parlament sprejel resoluciji o evropski strategiji za povezovanje
energetskega sistema in evropski strategiji za vodik, v katerih se je zavzel za
razogljičenje in uporabo obnovljivih virov energije v proizvodnji električne energije in
vodika. Komisijo je tudi pozval, naj za obnovljivi vodik uvede potrdilo o izvoru ter naj
področje vodika upošteva v reviziji direktive o energiji iz obnovljivih virov, pa tudi ob
reviziji smernic o državni pomoči za spodbujanje razvoja obnovljivih virov energije.
Februarja 2022 je Parlament sprejel resolucijo o evropski strategiji za energijo iz
obnovljivih virov na morju. V resoluciji je opozoril, da bi morala inštalirana zmogljivost
vetrnih elektrarn na morju znašati 70–79 GW, da bi dosegli stroškovno konkurenčen
prehod na 55-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030, ter je države
članice ter javni in zasebni sektor pozval, naj cilj 55-odstotnega zmanjšanja do leta 2030
presežejo.
Parlament je v svojem stališču v prvi obravnavi z dne 14. septembra 2022 o reviziji
direktive o energiji iz obnovljivih virov (RED III) podprl predlog Komisije, da bi se ciljni
delež obnovljivih virov energije v končni porabi energije v EU za leto 2030 povišal
na 45 %. Parlament je v poročilu predlog Komisije nekoliko spremenil, in sicer je
zvišal nekatere podcilje za sektorje, kot so promet, stavbe ter daljinsko ogrevanje in
hlajenje. Prometni sektor bi moral emisije toplogrednih plinov zmanjšati za 16 %, in
sicer z uporabo večjega deleža naprednih biogoriv in več obnovljivih goriv nebiološkega
izvora, kot je vodik. V industriji bi morali uporabo obnovljivih virov energije povečati
za 1,9 odstotne točke na leto, v omrežjih daljinskega ogrevanja pa za 2,3 točke na
leto. Vsaka država članica bo morala zasnovati dva čezmejna projekta za razširitev
zelene električne energije, države članice z letno porabo električne energije več kot
100 TWh pa bodo morale do leta 2030 pripraviti še tretji projekt. Parlament je sprejel
tudi spremembe, s katerimi bi postopno zmanjšali delež primarnega lesa, ki šteje za
obnovljiv vir energije.
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