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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropska strategija za trajnostno, konkurenčno in varno energijo – zelena knjiga
(2006/2113(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije – Evropska strategija za trajnostno, konkurenčno 
in varno energijo (COM(2006)0105),

– ob upoštevanju skupnega dokumenta Komisije in visokega predstavnika o zunanjih 
vidikih energetske politike,

– ob upoštevanju stališča, sprejetega na drugi obravnavi 8. marca 2005, za sprejetje Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega 
plina1,

– ob upoštevanju stališča, sprejetega na prvi obravnavi 26. oktobra 2005, o predlogu Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih pravil za dodelitev finančne pomoči 
Skupnosti na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij ter o spremembi 
Uredbe Sveta (ES) št. 2236/952,

– ob upoštevanju stališča, sprejetega na drugi obravnavi 13. decembra 2005, za sprejetje 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o učinkovitosti končne rabe energije in 
energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS3,

– ob upoštevanju stališča, sprejetega na drugi obravnavi 4. aprila 2006, za sprejetje Odločbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi smernic za vseevropska energetska omrežja 
ter razveljavitvi Odločbe št. 96/391/ES in Odločbe št. 1229/2003/ES4,

– ob upoštevanju stališča z dne 18. maja 2006 o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Pogodbe 
o Energetski skupnosti s strani Evropske skupnosti5,

– ob upoštevanju stališča z dne 16. novembra 2005 o predlogu Uredbe Sveta o izvajanju 
Protokola št. 9 o jedrski elektrarni Bohunice V1 v Slovaški, ki je priložen Aktu o pogojih 
pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in 
Slovaške k Evropski uniji6,

– ob upoštevanju resolucije z dne 16. novembra 2005 o uporabi finančnih sredstev, 
namenjenih za razgradnjo jedrskih elektrarn7,

– ob upoštevanju stališča z dne 14. decembra 2004 o predlogu Direktive Sveta o obveznosti 
držav članic EGS glede vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih 
derivatov (kodificirana različica)8,

– ob upoštevanju stališča, sprejetega na prvi obravnavi 5. julija 2005, o predlogu Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z 

  
1 UL C 320E, 15.12.2005, str. 14.
2 Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA(2005)0403.
3 Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA(2005)0496.
4 Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA(2006)0118.
5 Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA(2006)0219.
6 Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA(2005)0429.
7 Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA(2005)0432.
8 UL C 226E, 15.9.2005, str. 22.
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električno energijo in naložb v infrastrukturo1,
– ob upoštevanju stališča z dne 5. julija 2006 o predlogu Direktive Sveta o nadzorovanju in 

kontroli pošiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva2,
– ob upoštevanju resolucije z dne 14. februarja 2006 s priporočili Komisiji o ogrevanju in 

hlajenju iz obnovljivih virov energije3,
– ob upoštevanju resolucije z dne 29. septembra 2005 o deležu obnovljivih virov energije v 

Evropski uniji in predlogih za konkretne ukrepe4,
– ob upoštevanju resolucije z dne 23. marca 2006 o varnosti oskrbe z energijo v Evropski 

uniji5,
– ob upoštevanju resolucije z dne 1. junija 2006 o energetski učinkovitosti ali Narediti več z 

manj: zelena knjiga6,
– ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta z dne 23.–24. marca 2006 o 

potrditvi zelene knjige o energetski politiki za Evropo s strani Evropskega sveta ter 
Evropskega sveta z dne 15.–16. junija 2006 o skupnem dokumentu Komisije in visokega 
predstavnika o zunanjih vidikih energetske politike,

– ob upoštevanju posvetovanj z javne obravnave, ki jo je organiziral Odbor za industrijo, 
raziskave in energetiko, na zadevno temo z dne 12. septembra 2006,

– ob upoštevanju Pogodbe o ustavi za Evropo, na podlagi katere je energija področje deljene 
pristojnosti z državami članicami,

– ob upoštevanju člena 45 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
zunanje zadeve, Odbora za razvoj, Odbora za mednarodno trgovino, Odbora za 
ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, 
Odbora za promet in turizem ter Odbora za regionalni razvoj (A6-0000/2006),

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije o evropski strategiji za trajnostno, konkurenčno in 
varno energijo, vendar poudarja dejstvo, da se moramo Evropejci zavedati, da smo v 
povsem novem položaju v zvezi z energijo, ki zahteva razvoj evropske energetske 
politike, ki zagotavlja energijo po dostopnih cenah, kolikor je mogoče iz domačih virov, 
ter hkrati varuje okolje in se bori proti podnebnim spremembam; verjame, da je treba 
energijo dobavljati prek odprtih in poštenih trgov, ki kljub temu izražajo potrebo, da na 
svetovnem prizorišču ostanejo konkurenčni;

Trajnost
Podnebne spremembe
2. ugotavlja, da podnebne spremembe povzročajo resne težave, ki zahtevajo takojšnje 

ukrepanje EU, in verjame, da mora do leta 2050 velik delež energije EU izhajati iz virov 
energije brez ogljika in da je zato treba določiti jasen načrt za uresničitev tega cilja:

  
1 UL C 157E, 6.7.2006, str. 61.
2 Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA(2006)0300.
3 Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA(2006)0058.
4 Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA(2005)0365.
5 Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA(2006)0110.
6 Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA(2006)0243.
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a. vodje EU se morajo v naslednjem letu dogovoriti o zavezujočem cilju o C02 za leto 
2020 in okvirnem cilju o CO2 za leto 2050 na podlagi cilja o 2 °C. Komisija mora 
predlagati revizijo sistema za trgovanje z emisijami (ETS), vključno s prodajo 
kreditov ETS na dražbi od leta 2012 naprej, pri čemer se zbran denar nameni 
storitvam raziskav in razvoja EU za ukrepe na področju energije in energetske 
učinkovitosti;

b. sistem za trgovanje z emisijami je treba mednarodno razširiti in mora delovati 20 
let;

c. sistem za trgovanje z emisijami mora vključevati dodatne uporabniške sektorje 
težke energije, vključno z letalskim prometom in prevozom tovora, na podlagi 
presoje vpliva;

d. treba je predložiti zakonodajni predlog za poenostavitev in pregleden prikaz 
metodologije, ki se zdaj uporablja v sistemu za trgovanje z emisijami;

Raziskave in razvoj
3. spodbuja države članice, da določijo strategijo za združevanje nacionalnih proračunov za 

raziskave na ravni EU, ki presega sedmi okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj 
in predstavitvene dejavnosti (OP7);

4. poziva Komisijo k izvedbi energetskega pregleda sedanjih tehnoloških platform;

5. zahteva, da se delež sredstev za energijo OP7 nameni analizi socialnega in 
gospodarskega vedenja v zvezi z energijo in da se ta sredstva povežejo s programom za 
konkurenčnost in inovativnost ter z EIB;

Varnost oskrbe
Energetska učinkovitost
6. poziva Svet in Komisijo, da določita energetsko učinkovitost za prednostno nalogo EU 

kot stroškovno najučinkovitejši način za zmanjševanje povpraševanja po energiji; poziva 
k pravočasnemu izvajanju direktiv ES na tem področju in poziva Komisijo k izvajanju 
prejšnjih resolucij na to temo;

7. poziva predsednika Komisije, da priredi srečanje 30 največjih mest EU in vzpostavi 
pobude za primerjalne analize za zmanjšanje porabe energije na mestnih območjih, 
skupaj s strategijo o urbanističnem načrtovanju; verjame, da si je treba resno prizadevati 
za povečanje energije iz hkratne proizvodnje toplote, električne energije in hlajenja ter 
daljinskega ogrevanja;

8. zahteva od Komisije, da nadaljuje s preiskavo razumnega merjenja in zaračunavanja;
9. podpira preusmeritev k energetsko najučinkovitejšim in čistim načinom prevoza, ki bi se 

dosegli predvsem z novo zakonodajo in davčnimi pobudami na nacionalni ravni, 
vključno z uvedbo zavezujoče zakonodaje v avtomobilski industriji; razen tega 
priporoča, da se razvije strategija za zmanjšanje emisij letalskega prometa in iz ladij;

Mešanica energetskih virov
10. verjame, da bo raznolikost energetskih virov pripomogla k varnosti oskrbe;
11. predlaga, da EU vzpostavi dolgoročen stabilen politični okvir, ki vlagateljem zagotavlja 

jasne smernice o tem, kam mora trg vlagati; verjame, da mora ta okvir vključevati cilj 
EU za energetsko učinkovitost, ki zagotavlja vsaj 20-odstotno izboljšanje do leta 2020, 
zavezujoče cilje sektorja za obnovljive vire energije, da se doseže 25 % obnovljivih 
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virov energije v primarni energiji do leta 2020, in predvidljivo ceno CO2; meni tudi, da je 
potreben okvirni cilj za 50 % obnovljivih virov energije do leta 2040;

12. potrjuje, da je treba vzpostaviti strateški energetski pregled (SER) za dopolnjevanje dela
predlaganega observatorija oskrbe z energijo, ki ne sme biti neodvisni organ, in da mora 
pristojnost strateškega energetskega pregleda vključevati strateško analizo težav, ki jih 
ima EU v energetskem sektorju;

13. spodbuja Komisijo, da z uporabo strateškega energetskega pregleda razvije formulo, ki 
bo državam članicam omogočila analizo kompromisov med različnimi političnimi 
možnostmi v zvezi z okoljem, varnostjo oskrbe, konkurenčnostjo in ustvarjanjem 
delovnih mest ter s tem pomagala zmanjšati tveganje; poziva Komisijo, da izvede 
podrobno študijo subvencij in stroškov vseh virov energije, vključno z internalizacijo 
zunanjih vplivov;

14. vztraja, da mora Komisija razviti sistematičen pristop k proizvodnji, distribuciji in porabi 
biogoriv, zlasti tistih, ki se uporabljajo v prevozu, in vztraja tudi, da je treba na tem 
področju uvesti zavezujoče cilje;

15. poziva Komisijo, da srednjeročno prizna pomembno vlogo fosilnih goriv, in od nje 
zahteva, da izvede dodatne študije v zvezi z zmanjšanjem vsebnosti ogljika v teh gorivih 
ter da spodbudi nadaljnji razvoj varčnega načina zajetja in skladiščenja ogljika v zvezi s 
premogom, plinom in nafto, ter vztraja, da je treba do leta 2020 v EU vzpostaviti deset 
delujočih predstavitvenih elektrarn velikega obsega;

16. poziva Komisijo, da ponovno oblikuje vseevropska energetska omrežja, ki morajo 
obnovljivim virom energije zagotavljati pošten dostop do teh omrežij; meni, da je treba 
obrate za pridobivanje energije vetra na morju vključiti najprej v regionalno mrežo in na 
koncu v vseevropsko energetsko omrežje;

17. poziva Komisijo, da predloži bolj prilagodljivo razlago javne blaginje, ki izhaja iz 
okoljske zakonodaje EU, ko lahko energetski razvoj uresniči prihranke emisij ogljika;

18. priznava, da je jedrska energija še vedno sporno področje in da bo kakršna koli odločitev 
o razvoju te energije ostala v pristojnosti držav članic;

Zunanji vidiki
19. verjame, da bo strukturirana razprava o načinu, kako bo EU soglasno spregovorila s 

tretjimi državami, povečala zmožnost EU za pogajanja z državami proizvajalkami in 
državami porabnicami energije ter da mora pri teh pogajanjih sodelovati visoki 
predstavnik za energetska vprašanja;

20. zahteva od držav članic, da na podlagi okrepljenega sodelovanja z institucijami EU 
sestavijo seznam prednostnih področij, na katerih so dosegle sporazum o zunanji 
energetski politiki, med drugim vključno s cilji podnebnih sprememb, cilji učinkovitosti 
energije in prihrankov energije, razvojem tehnologij obnovljivih virov, človekovimi 
pravicami in socialnim dialogom;

21. zahteva od Komisije in držav članic, da zelo resno upoštevajo resnično nevarnost 
primanjkljaja oskrbe s plinom iz Rusije po letu 2010 zaradi majhnega števila vlaganj, 
čezmernega uhajanja in izgube energije na domačem trgu Rusije; vztraja, da države 
članice pojasnijo, da do vlaganj, ki so potrebna, verjetno ne bo prišlo brez večje varnosti 
pri vlaganju, ki bi se zagotovila le z ratifikacijo Pogodbe o energetski listini;
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Enotni energetski trg in konkurenčnost
22. poziva države članice k priznanju, da sedanji model energetskega trga EU ne deluje in da 

se ne moremo v celoti zanesti na tržno usmerjene rešitve za obravnavo nove energetske 
resničnosti; verjame, da je potreben jasen političen okvir za vzpostavitev visoke stopnje 
energetske neodvisnosti, dolgoročne stabilnosti, učinkovitosti, okoljske občutljivosti in 
varnosti oskrbe; meni, da je treba jasneje opredeliti odgovornost vlad, zakonodajalcev in 
udeležencev trga, da se doseže pravilno delovanje trga;

23. čestita Komisiji za preiskavo energetskega trga; poziva Komisijo k izvajanju izvršilnih 
ukrepov, vključno z denarnimi kaznimi, za podjetja, ki kršijo pravila konkurence;

24. spodbuja Komisijo k preganjanju držav članic, ki neupravičeno ščitijo nacionalne 
energetske gigante ali nameravajo zaustaviti združitve in prevzeme;

25. meni, da je treba posebno naravo energetske politike upoštevati pri politiki konkurence, 
ureditvenih ukrepih in prizadevanjih za boljše izvajanje pravil notranjega trga; 

26. poziva Komisijo k ukrepanju proti podjetjem z dolgoročnimi zapuščinskimi pogodbami, 
ki zapirajo trge in ravnajo v nasprotju s pravili Pogodbe ES;

27. zahteva od Komisije, da sprejme dodatne ukrepe za obravnavo koncentracij na 
nabavnem energetskem trgu

28. predlaga znatno povečanje pooblastil zakonodajalcev držav članic, po možnosti z 
določitvijo skupnih pravil o preglednosti in razkrivanju, minimalnih zavezujočih 
smernic, vključno s smernicami o neodvisnosti, postopku za imenovanje zakonodajalcev, 
preglednosti in odgovornosti; meni, da je treba nacionalnim zakonodajalcem v energetiki 
dodeliti vlogo svetovanja organom, pristojnim za konkurenco, v državah članicah, 
zagotavljanja, da imajo energetska podjetja zakonsko obveznost, da strankam svetujejo o 
varčevanju z energijo, in določitve minimalne zahteve o vlaganju;

29. zahteva od držav članic, da dodelijo pristojnosti nacionalnim zakonodajalcem, ki se 
določijo na ravni EU, da se jim zagotovijo orodja za uresničitev čezmejnega prenosa 
elektrike in plina, vključno z nediskriminacijskim dostopom do omrežja, tarifami za 
prenos, dodeljevanjem zmogljivosti, javnimi storitvami uravnavanja prezasedenosti in 
delovanjem omrežja ter jasnim časovnim razporedom za ponudbe na energetskem trgu; 
meni, da se mora Komisija, če se to ne uresniči v dveh letih, usmeriti v določitev 
evropskega zakonodajalca za čezmejne energetske povezave;

30. poziva Komisijo k uvedbi zakonodaje za zagotovitev, da se države članice v štirih letih 
odločijo glede dodelitve dovoljenja za načrtovanje na mejah in da je treba dovoljenja za 
načrtovanje šteti za dodeljena, če v tem obdobju ni negativnega odgovora;

31. poziva Komisijo, da določi vzpostavitev dobro delujočega regionalnega trga z električno 
energijo do leta 2008 za prednostno nalogo ter da določi drug datum za vzpostavitev 
enotnega evropskega energetskega trga in omrežja;

32. zahteva od Komisije, da predloži tretji paket predlogov za popoln razvoj potenciala trga 
z električno energijo in trga plina, ki mora vključevati popolno razdružitev lastništva 
energetskih omrežij; 

33. poziva države članice, da uresničijo pravno razdružitev ter izpolnjujejo pogoje direktive 
o električni energiji in direktive o plinu;

34. verjame, da mora Komisija predložiti celovito strategijo o plinu, ki obravnava potrebo po 
zmanjšanju porabe plina, raznolikost oskrbe z energijo in izboljšano plinsko 
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infrastrukturo, potrebo v nekaterih državah članicah, da se obrne smer pretoka plina ter
da se obravnavajo vprašanja skladiščenja in zalog;

Pomanjkanje energije in pravice potrošnikov
35. verjame, da je treba potrošnike postaviti v središče vseh prihodnjih energetskih politik in 

da mora predlog Komisije jasneje opredeliti pomanjkanje energije;
36. poziva GD za transport, da pri načrtih strukturnih skladov držav članic oceni njihovo 

zmogljivost in namen obravnavanja energetskih vprašanj;
37. zahteva od zakonodajalcev v energetiki v državah članicah, da zagotovijo, da se 

obveznost zagotavljanja univerzalnih storitev osredotoča na ranljive in revne potrošnike, 
katerim je treba ponuditi socialne cene ali podporo;

38. poziva države članice, da določijo borca za pravice potrošnikov na področju energije, 
katerega odgovornost bi med drugim bila zagotoviti potrošnikom enostaven dostop do 
informacij o cenah in izbiri, enostaven način menjave izvajalca energetskih storitev in 
sistematičen dostop do zakonodajalcev v vsaki državi članici;

°
° °

39. naroča svojemu predsedniku, da pošlje to resolucijo Svetu in Komisiji.
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