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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o sedanjih izzivih in priložnostih za energijo iz obnovljivih virov na notranjem 
evropskem energetskem trgu
(2012/2259(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Energija iz obnovljivih virov: glavni akter 
na evropskem energetskem trgu” in spremljajočih delovnih dokumentov 
(COM(2012)0271),

– ob upoštevanju člena 194(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o Energetskem načrtu za leto 2050 
(COM(2011)0885),

– ob upoštevanju Direktive 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,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 
oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga,

– ob upoštevanju Direktive 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,

– ob upoštevanju Direktive 2009/73/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,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
regionalni razvoj in Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0000/2012),

A. ker delež energije iz obnovljivih virov v evropski mešanici energetskih virov kratko-, 
srednje-in dolgoročno narašča,

B. ker mora energetska politika stalno upoštevati ravnotežje med cilji zanesljive oskrbe, 
gospodarnosti in sprejemljivosti za okolje,

C. ker si energetska politika Unije v duhu solidarnosti med državami članicami v okviru 
uresničevanja notranjega trga in ob upoštevanju potrebe po ohranitvi in izboljšanju okolja 
med drugim prizadeva za razvoj novih in obnovljivih energetskih virov,

D. ker izbor energetske mešanice v skladu z evropskimi pogodbami sodi med pristojnosti 
držav članic,
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E. ker je EU po sedanjih kazalnikih na dobri poti k uresničitvi cilja, da bo do leta 2020 20 % 
energije pridobivala iz obnovljivih virov,

F. ker gospodarska in dolžniška kriza v Evropi še ni premagana in ker so pred javnimi 
proračuni veliki izzivi,

G. ker vlagatelji potrebujejo zanesljivost in kontinuiteto naložb v prihodnosti tudi po letu 
2020;

Za možnosti izkoriščanja energije iz obnovljivih virov

1. se strinja s Komisijo, da bo energija iz obnovljivih virov v prihodnje zavzemala vedno 
večji delež oskrbe z energijo tako električne energije kot tudi za ogrevanje in hlajenje ter 
prometni sektor in da se bo evropska energetska odvisnost od konvencionalnih virov 
energije zmanjšala;

2. poudarja, da je zanesljiva in okolju prijazna oskrba z energijo po dostopnih cenah nujna za 
konkurenčnost evropske industrije; zato poudarja, da mora prenova sistema oskrbe z 
energijo s povečevanjem deleža energije iz obnovljivih virov potekati stroškovno 
učinkovito, obenem pa ne sme ogroziti zanesljivosti oskrbe;

3. ugotavlja, da spodbujanje pridobivanja energije iz obnovljivih virov v državah članicah 
trenutno poteka nepovezano in v najrazličnejših upravnih okvirnih pogojih in da se 
razvojni potencial zaradi naravnih danosti od države članice do države članice razlikuje;

4. ugotavlja, da je sprejemanje energije iz obnovljivih virov z družbenega in političnega 
vidika v državah članicah različno in da so velike razlike med razpoložljivostjo javnih in 
zasebnih finančnih sredstev, namenjenih spodbujanju energije iz obnovljivih virov;

5. je zaskrbljen, ker je bil doslej na energetskem trgu tržno konkurenčen le del energije iz 
obnovljivih virov, pri čemer se tudi druge tehnologije približujejo tržnim cenam; se strinja 
s Komisijo, da je treba izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva za znižanje stroškov, tako da 
bo energija iz obnovljivih virov konkurenčna s tržno-gospodarskega vidika;

Energija iz obnovljivih virov na evropskem notranjem energetskem trgu  

6. ugotavlja, da bi moral biti do leta 2014 dokončno oblikovan notranji trg za plin in 
elektriko; pozdravlja namero Komisije, da bo v kratkem poročala o stanju vzpostavitve 
notranjega energetskega trga;

7. ugotavlja, da približno 170 različnih mehanizmov za spodbujanje energije iz obnovljivih 
virov znotraj Evropske unije bistveno zmanjšuje učinkovitost čezmejne trgovine z 
elektriko, saj dodatno utrjuje obstoječe razlike ali celo ustvarja nove in tako ovira 
dokončno oblikovanje notranjega energetskega trga;

8. ugotavlja, da bodo od dokončnega oblikovanja notranjega energetskega trga največjo 
korist imeli uporabniki; podpira oceno Komisije, da mora biti tudi pri energiji iz 
obnovljivih virov prisotna konkurenca, saj je to najboljša spodbuda za inovativne 
preskoke in znižanje stroškov;
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9. zaskrbljeno ugotavlja, da se mehanizmi sodelovanja, vzpostavljeni z Uredbo 2009/28/ES, 
doslej skoraj niso uporabljali; opozarja na ugotovitve Komisije, na podlagi katerih bi večja 
uporaba razpoložljivih mehanizmov za sodelovanje prinesla znatne koristi; pozdravlja 
napoved Komisije, da bo pripravila smernice za sodelovanje v okviru EU; poziva države 
članice, naj bolje izkoristijo mehanizme sodelovanja in navežejo medsebojne stike;

10. poudarja, da je treba energijo iz obnovljivih virov v vseh državah članicah čim prej 
popolnoma vključiti v evropski notranji energetski trg in da mora ta energija dolgoročno 
prevzeti funkcije in naloge, ki so potrebne za stabilnost sistema in ki so se doslej 
opravljale s pomočjo konvencionalnih virov energije;

Infrastrukturne zahteve 

11. ugotavlja, da bodo za večino decentraliziranega, daljinskega in od vremena odvisnega 
dovajanja energije iz obnovljivih virov potrebni posegi, ki se razlikujejo od sedanje 
energetske infrastrukture, ki je bila v celoti razvita na podlagi konvencionalnih virov 
energije;

12. ugotavlja, da postavitev sistema spremenljivega dovajanja energije iz obnovljivih virov 
zahteva rezervne zmogljivosti konvencionalne proizvodnje energije, ki prej niso bile 
potrebne, da bi zagotovili zanesljivo oskrbo; opaža, da bodo z oblikovanjem rezervnih 
zmogljivosti nastali veliki stroški; ugotavlja, da je potrebno vedno večje spodbujanje 
rezervnih zmogljivosti, da bi oblikovanje ali ohranjanje konvencionalnih rezerv pridobilo
na gospodarski privlačnosti; zavrača tekmovanje za subvencije med energetskimi viri in se 
zavzema za to, da bo energetski trg osnovan na načelih tržnega gospodarstva,

13. poudarja, da bo pridobivanje energije iz obnovljivih virov z zavzetjem večjega deleža 
energetske mešanice obstoječo omrežno infrastrukturo postavilo pred velikanske izzive; 
ugotavlja, da povečano dovajanje energije iz obnovljivih virov močno ogroža zanesljivost 
oskrbe v nekaterih državah članicah; je zaskrbljen, ker je po podatkih Evropskega omrežja 
operaterjev prenosnega sistema za plin 80 % vseh ozkih grl v evropskih energetskih 
omrežjih neposredno ali posredno povezanih z dovajanjem energije iz obnovljivih virov;

14. ugotavlja, da so najboljše in najbolj konkurenčne lokacije za energijo iz obnovljivih virov 
v EU pogosto zelo oddaljene od uporabniških centrov; ugotavlja, da se te lokacije lahko 
izkoriščajo le z izgradnjo prenosnih omrežij;

15. ugotavlja, da lahko pospešeno pridobivanje energije iz obnovljivih virov in od vremena 
odvisno in daljinsko napajaje povzroči neusklajen čezmejni pretok energije v preostale 
države članice (loop flows) in da bodo zato za zagotovitev zanesljive oskrbe potrebni 
vedno večji posegi v obremenitve, če ta razvoj ne bo spremljala izgradnja potrebnega 
omrežja; je zaskrbljen zaradi stanja omrežne infrastrukture v državah članicah;

16. poudarja, da so za vključitev energije iz obnovljivih virov v energetsko oskrbo potrebne 
tehnologije za shranjevanje elektrike; spominja, da so nujno potrebne nadaljnje raziskave 
shranjevanja energije;

17. je prepričan, da bo IKT v prihodnosti na področju oskrbe z energijo in za upravljanje 
energije iz obnovljivih virov igrala pomembnejšo vlogo; poziva Komisijo, naj čim prej 
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predloži predloge za oblikovanje, spodbujanje in standardizacijo pametnih električnih 
omrežij in števcev; poudarja, da morata pri tem poleg varnosti načrtovanja ponudnikov 
pomembno vlogo igrati sprejemanje med uporabniki in varnost podatkov;

18. poudarja, da bo nadaljnji razvoj energij iz obnovljivih virov trajno spremenil evropsko 
krajinsko podobo; ugotavlja, da bo družba energijo iz obnovljivih virov sprejela le s 
preglednimi postopki prostorskega načrtovanja, gradnje in pridobivanja dovoljenj, v 
katerih bodo sodelovale vse interesne skupine;

Mednarodno sodelovanje in trgovina

19. se zaveda, da svetovni trgi energije iz obnovljivih virov rastejo in da ima to pozitivne 
učinke na stroške in nadaljnji razvoj obstoječih tehnologij;

20. poudarja, da nedovoljeno izkrivljanje konkurence na trgu ni sprejemljivo; poziva 
Komisijo, naj čim prej zaključi tekoče natečaje; poudarja, da prosti svetovni trgi ponujajo 
najboljše pogoje za razvoj energije iz obnovljivih virov; opozarja, da je treba še naprej 
odpravljati trgovinske ovire; poziva Komisijo, naj ne uvaja novih trgovinskih ovir za 
končne proizvode ali sestavne dele tehnologij, ki se uporabljajo za energijo iz obnovljivih 
virov;

21. poudarja, da je treba okrepiti sodelovanje s sosednjimi državami EU na področju energije; 
poudarja, da zlasti Sredozemlje ponuja velike možnosti za pridobivanje električnega toka 
iz obnovljivih virov; spominja na potencial projektov, kot sta Desertec in Helios in 
nadgradnje hidroelektrarn na Norveškem in v Švici,

Inovacije, razvoj in raziskave

22. ugotavlja, da ima Evropa na področju energije iz obnovljivih virov vodilno tehnološko 
vlogo; poudarja, da k temu prispevajo zlasti mala in srednja podjetja; poudarja, da lahko 
Evropa vodilno tehnološko vlogo na trgu tehnologije energije iz obnovljivih virov 
zagotavlja le z inovacijami, raziskavami in razvojem;

23. je zaskrbljen, ker so se raziskave in razvoj v sektorju energije iz obnovljivih virov 
zanemarjale, kar je delno privedlo do gospodarskih težav; poudarja, da je treba vlagati v 
nadgradnjo obstoječih tehnologij, da bi ostali oziroma postali konkurenčni;

24. pozdravlja napoved Komisije, da bo leta 2013 predložila sporočilo o politiki energetske 
tehnologije; poziva Komisijo, naj pri tem posebno pozornost posveti tehnologijam za 
shranjevanje;

Evropski okvir za spodbujanje energije iz obnovljivih virov 

25. poudarja, da države članice trenutno uporabljajo skoraj 170 različnih vrst podpornih shem; 
poudarja, da je ta podpora povzročila veliko rast, da pa so omenjene sheme deloma zelo 
drage, deloma pa pomenijo veliko finančno breme za porabnike, ne da bi jim pred tem dali 
možnost izbire; ugotavlja, da je kljub subvencijam energija iz obnovljivih virov v 
primerjavi s konvencionalnimi načini pridobivanja energije postala konkurenčna samo na 
nekaterih področjih oziroma na območjih z ugodnejšo geografsko lego;
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26. poudarja, da so v nekaterih državah članicah maloprodajne in industrijske cene elektrike 
zaradi poseganja države razmeroma visoke; spominja, da so bili leta 2010 v 22 % 
gospodinjstev v EU zaskrbljeni, da ne bodo mogli plačati računa za elektriko, in domneva, 
da so se razmere medtem še poslabšale; poudarja, da je treba preprečiti pomanjkanje 
energije in da se konkurenčnost industrije ne sme zmanjšati;

27. svari pred tem, da bi previsoko zastavljene subvencije s prekomerno kompenzacijo 
zadušile tehnološki napredek in ovirale integracijo trgov, saj zmanjšujejo pobude za 
razvoj inovativnih in cenovno ugodnejših proizvodov;

28. pozdravlja napoved Komisije, da si bo prizadevala za oblikovanje smernic za najboljše 
prakse in reformo nacionalnih podpornih načrtov za energijo iz obnovljivih virov; poziva 
Komisijo, naj čim prej predloži te smernice, vendar je ob tem prepričan, da so smernice za 
najboljše prakse samo prvi korak in da si je treba prizadevati za iztek nacionalnih 
podpornih shem, ki pa jih ne bi smeli retroaktivno spreminjati ali ustavljati, saj bi s tem 
močno odvrnili vlagatelje;

29. je prepričan, da bi le evropska podporna shema omogočila, da se v celoti razvije celoten 
potencial energije iz obnovljivih virov v stroškovno najbolj učinkovitih okvirih; meni, da 
ima tehnološko nevtralen evropski trg energije iz obnovljivih virov odločilne prednosti, 
saj morajo tako dobavitelji energije vnaprej določen del proizvodnje energije pokriti z 
energijo iz obnovljivih virov in te predpisane deleže doseči tudi s trgovino s certifikati, s 
katerimi se trguje na trgu za take certifikate; poudarja, da izkušnje v državah članicah 
kažejo, da so pri neizpolnjevanju potrebne visoke kazni za zagotavljanje deleža;

30. poziva Komisijo, naj čim prej pripravi predlog evropske podporne sheme, v okviru katere 
bo trg certifikatov za energijo iz obnovljivih virov različnim tehnologijam omogočal 
enake in poštene možnosti za konkuriranje po vsej Evropi;

31. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.


