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Ozadje

Evropska unija si prizadeva, da bi bila do leta 2050 podnebno nevtralna, ta cilj pa je vključen 
v evropski zeleni dogovor in je v skladu z zavezo EU glede globalnih podnebnih ukrepov v 
okviru Pariškega sporazuma. Energija iz morskih obnovljivih virov bi morala imeti 
ključno vlogo pri doseganju tega cilja.

Po ocenah Evropske komisije bo električna energija leta 2050 predstavljala vsaj 50 % skupne 
mešanice energetskih virov, 30 % prihodnjega povpraševanja po električni energiji pa bo 
pokrila energija iz morskih vetrnih elektrarn.

Evropska komisija ocenjuje, da je za dosego tega cilja do leta 2050 potrebnih 240 do 
450 GW morske vetrne energije. Zavezala se je, da bo spodbujala razvoj morske vetrne 
energije in raziskala njen potencial v evropskih morjih in ob obalah, hkrati pa spoštovala 
ekološke omejitve naravnih virov in interese drugih uporabnikov morja, kot je ribiški 
sektor.

Morska vetrna energija - trenutno stanje

V vodah EU in Združenega kraljestva trenutno obratuje 110 vetrnih elektrarn z več kot 5000 
vetrnih turbin, ki na skupni površini približno 5000 km²proizvajajo 22 GW električne 
energije.

V Severnem morju je 70 % vseh evropskih zmogljivosti za pridobivanje morske vetrne 
energije, in sicer največji delež v Združenem kraljestvu (44 %), sledijo pa Nemčija (34 %), 
Danska (7 %), Belgija (6,4 %) in Nizozemska (6 %).

V zadnjih desetih letih se je zmogljivost vetrnih elektrarn skoraj podvojila, ker se je povečala 
zmogljivost turbin in velikost elektrarn, ki imajo do 150 turbin. 

Povprečna globina dna, na katerega so pritrjene vetrne turbine, je približno 27 m, povprečna 
oddaljenost od obale pa 33 km.

Na predstavitvenih projektih imajo plavajoče morske vetrne elektrarne povprečno globino 
77 m (več kot dvakrat globlje kot vetrne elektrarne, pritrjene na dno).

Ker imajo morske vetrne turbine povprečni življenjski cikel 25 do 30 let, je bilo do zdaj 
razgrajenih zelo malo turbin.

Druga energija iz obnovljivih morskih virov

Poleg morskih vetrnih turbin obstajajo tudi druge naprave za pridobivanje energije iz 
obnovljivih morskih virov ali tako imenovani „vlažni obnovljivi viri energije“.

Dve glavni napravi za pridobivanje energije iz obnovljivih morskih virov sta napravi za 
energijo plimovanja in energijo valovanja.

Naprave za energijo plimovanja izkoriščajo silo privlačnosti lune in sonca ter naravno 
plimovanje obalnih voda, ki kinetično energijo pretvarjajo predvsem v električno energijo.
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Naprave za energijo valovanja izkoriščajo energijo iz valov in vetra ter jo pretvarjajo v 
električno energijo (pretvornik energije valovanja). Ta infrastruktura je lahko postavljena tako 
na morju kot na obali. Zmogljivost vseh naprav v EU za pretvarjanje energije valovanja je 
0,03 MW (operativne) 0,355 MW (v gradnji), 6,05 MW (z licenco) in 10,6 MW (načrtovane).

Trenutno se tehnologija valovanja in plimovanja ne uporablja v velikem obsegu.

Razmerje med drugimi napravami za obnovljive morske vire in morskimi vetrnimi turbinami 
je manjše od 1 % (operativnih in načrtovanih). Zato je v tem delovnem dokumentu 
poudarek na vplivu morskih vetrnih turbin na ribe in ribištvo.

Predvidenih 450 GW do leta 2050

Zaradi dobrih vetrnih virov, bližine povpraševanja in učinkovitosti dobavne verige bi se 
proizvodnja 450 GW do leta 2050 razdelila na 380 GW (85 %) v severnih vodah (Severno 
morje, Baltsko morje, Atlantik) in 70 GW v južnoevropskih vodah (Atlantik, Sredozemsko 
morje) (15 %).

Količina 450 GW se doseže s povečanjem zmogljivosti naprave za približno 3 GW na leto od 
danes, za približno 7 GW na leto v drugi polovici dvajsetih let 21. stoletja in za 20 GW na 
leto (skupna količina morskih vetrnih elektrarn danes) po letu 2030.

Ocenjena površina za naprave za proizvodnjo 450 GW bi bila 76 000 km² (2,8 % severnih 
morij). Potrebe po dodatnih površinah bi bile 1500 km² na leto do druge polovice dvajsetih let 
21. stoletja in 4500 km² na leto do sredine tridesetih let 21. stoletja (povečanje z dvakratne 
velikosti Luksemburga na velikost skoraj celotne Češke republike = faktor 15).

Glede na sedanja območja prepovedi skoraj 75 % prihodnje vetrne zmogljivosti na morju ni 
mogoče zgraditi z zelo nizkimi izravnanimi stroški proizvodnje energije v severnih morjih. 
Izravnani stroški proizvodnje energije merijo povprečne neto sedanje stroške proizvodnje 
električne energije za morske vetrne turbine v njihovi življenjski dobi in temeljijo na hitrosti 
vetra, oddaljenosti od obale in globini vode (zelo nizki stroški električne energije pomeni 
manj kot 50 EUR na MWh).

Zato bi bil za vetrno industrijo stroškovno in prostorsko najbolj učinkovit tisti način 
proizvodnje 450 GW, ki bi različnim sektorjem omogočil večkratno uporabo istega 
morskega prostora.

Vloga pomorskega prostorskega načrtovanja

Pravna podlaga za pomorsko prostorsko načrtovanje je Direktiva (2014/89/EU) o vzpostavitvi 
okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje. Pomorsko prostorsko načrtovanje je v pristojnosti 
držav članic.

V skladu z direktivo države članice upoštevajo ustrezne obstoječe in prihodnje dejavnosti 
in uporabo, pri čemer upoštevajo gospodarske, socialne in okoljske vidike za podporo 
trajnostnemu razvoju in spodbujanje sobivanja ustreznih dejavnosti.

Države članice si prizadevajo prispevati k trajnostnemu razvoju energetskih sektorjev na 
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morju, pomorskega prometa ter sektorjev ribištva in akvakulture.

Upoštevajo ustrezni medsebojni vpliv dejavnosti in uporabe, kot so območja akvakulture, 
ribolovna območja, naprave in infrastruktura za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, 
ter podvodnih kablov.

Države članice čim prej uvedejo pomorsko prostorsko načrtovanje, najpozneje pa do 
marca 2021.

Danes so ribolovne dejavnosti (aktivne ali pasivne) na območjih morskih vetrnih 
elektrarn v večini držav omejene ali prepovedane.

V Nemčiji, Belgiji in na Nizozemskem je ribolov prepovedan v 500-metrskem varovalnem 
pasu okoli morskih vetrnih elektrarn in pripadajočih kablov. Na Danskem je ribolov 
prepovedan na celotnem območju morskih vetrnih elektrarn in v 200-metrskem varovalnem 
pasu vzdolž izvoznega kabla.

V Združenem kraljestvu je ribolov prepovedan le v gradbeni fazi, vendar se ribiči tudi med 
operativno fazo, ko je ribolov dovoljen, izogibajo ribolovu na območju vetrnih elektrarn 
zaradi tveganja nenamerne škode, trčenja ladij, zatikanja mrež in izgube ribolovnega orodja.

Kaj je treba storiti za izboljšanje sobivanja ribištva in morskih vetrnih elektrarn? 
Katere ovire je treba odstraniti?

Ekološke in okoljske posledice ter vpliv na morsko življenje

Polja morskih vetrnih elektrarn ali naprav za pridobivanje energije iz obnovljivih morskih 
virov imajo lahko učinek umetnega grebena. Trde strukture na splošno privabljajo ribe. 
Mikroorganizmi, ki se oprijemajo trde strukture, privabljajo nevretenčarje, ti pa privabljajo 
mlade ribe. Med vrstami, ki rade živijo ob umetnih grebenih, sta na primer nedorasla trska iz 
Atlantika ali molič. V poročilu projekta „MUSES“ v okviru programa Obzorje 2020 je 
navedeno, da lahko postavitev morskih vetrnih elektrarn na skrbno izbranih območjih 
prispeva k pobudam za upravljanje ribištva.

Med pozitivnimi učinki bi lahko bili zaščiteni habitati za morske vrste. V neposredni okolici 
se lahko poveča biomasa s pozitivnimi učinki za ribolov z alternativnim mirujočim/pasivnim 
orodjem zaradi prostorskih omejitev.

Negativni učinki bi se lahko pojavili v celotnem življenjskem ciklu morske vetrne turbine, in 
sicer v fazi gradnje, obratovanja in razgradnje. Spremembe morskih in zračnih tokov, ki jih 
povzročajo morske vetrne elektrarne, lahko prispevajo k mešanju stratificiranega vodnega 
stolpa, ki lahko vpliva na kroženje hranil. Infrazvočni hrup bi lahko odvračal ribe od 
morskih vetrnih elektrarn. Elektromagnetna polja in podvodni hrup bi lahko negativno 
vplivali na morsko življenje.

Vplivi elektromagnetnih polj lahko spremenijo ravnanje vrst, občutljivih na 
elektrovalovanje in magnetna polja. To bi lahko povzročilo umetne ovire na morskem dnu. 
Še vedno je veliko vrzeli v znanju. Bentoške in pridnene vrste so zaradi kablov na morskem 
dnu bolj izpostavljene elektromagnetnemu polju kot pelagične vrste, vendar so pri nekaterih 
morskih vetrnih turbinah kabli v srednjem delu vodnega stolpa, zato lahko vplivajo tudi na 
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pelagične vrste. Zakopavanje kablov ne ublaži morebitnega vpliva elektromagnetnih polj, saj 
običajno sevanje prodira skozi morsko dno.

Izkazalo se je, da podvodni zvok vpliva zlasti na ribe in morske sesalce, predvsem v 
gradbeni fazi. Hrup zabijanja pilotov (130 do 140 dB) in odlaganje kamnin bi lahko 
povzročila začasno ali trajno poškodbo sluha na velikem območju in posledično izgubo 
orientacije, kar bi ribam preprečilo, da bi našle hrano, dosegle območja gojenja in 
drstenja ter našle partnerje za razmnoževanje. Posledice, ki jih imajo hrup in različne 
frekvence, vključno z infrazvokom med operativno fazo, so lahko odvisne od vrste rib in 
njihove starosti. Biološke posledice zvoka in odziv številnih vrst še vedno niso znani, zato bi 
bilo treba razmisliti o previdnostnem pristopu in ukrepih za zmanjšanje hrupa, kot so 
zavese z mehurčki in postavitve s pomočjo nizkohrupnih tehnologij, na primer zabijanje z 
vibriranjem.

Trenutno imamo zelo malo informacij o vplivih na ekosistem med razstavljanjem in 
razgradnjo morskih vetrnih turbin. Kaj vemo o možnosti recikliranja njihovih sestavnih 
delov, na primer lopatic, ki so del kompleksne strukture, sestavljene iz mnogih različnih 
materialov?

Kaj bi se zgodilo s temelji, če morska vetrna turbina ne bi bila ponovno dana v pogon? Če 
nastane umetni greben, ali bo uničen na račun ekosistema in biotske raznovrstnosti ali 
bodo temelji ostali na morskem dnu za vedno in tako predstavljali trajno nevarnost za 
ribolov?

Čeprav je sedanje znanje o vplivu morskih obnovljivih virov energije na ribištvo 
osredotočeno na ekološke in okoljske učinke, so v raziskavah še vedno velike vrzeli.

Gospodarski in družbeno-kulturni učinki ter vpliv na ribištvo

Približno 80 % vseh ribiških podjetij v EU so mala družinska ribiška podjetja, ki se prenašajo 
iz generacije v generacijo. So najstarejši uporabniki morja. Že stoletja zagotavljajo zdravo in 
trajnostno hrano z nizkim ogljičnim odtisom. Vpliv na ribištvo pomeni vpliv na njihova 
podjetja, družine in obalne skupnosti.

Ribištvo ima relativno majhen vpliv na BDP, vendar je izrednega pomena za ribiške 
skupnosti – vsak ribič na morju ustvari približno pet delovnih mest na kopnem, v 
logistiki, predelavi, trgovini z ribami, storitvah in vzdrževanju.

Vpliv vetrnih elektrarn bi lahko bil posreden s spremembo prostorske porazdelitve in 
količine komercialno ulovljenih in drugih morskih vrst. Neposredni vpliv bi lahko bilo 
zaprtje vetrnih elektrarn iz varnostnih razlogov ali zaradi vpliva na ribolovno dejavnost: 
sprememba ribolovnih metod (z aktivne na pasivno), zmanjšanje ribolovne intenzivnosti 
ali premestitev ribolovne dejavnosti.

Premestitev dejavnosti bi zlasti prizadela male ribiče, saj nimajo zmogljivosti za prehod na 
nova ribolovna območja niti za spremembo ribolovnih metod. Večina dinamičnih ribolovnih 
operacij poteka blizu obale. Ribiči lovijo ribe glede na sezono, plimovanje, veter in 
temperaturo. Nimajo določenih ribolovnih območij, razen za pasivni ribolov in ribogojstvo. 
Ribolov potrebuje prostor.
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V preteklosti se je ribištvo moralo soočati s številnimi prostorskimi dejavniki, kot so 
povečanje plovnih poti, vojaških območij, razvoj črpanja nafte in plina ter zavarovana morska 
območja, v zadnjem času pa tudi z vse večjim številom morskih vetrnih elektrarn.

Sedanja pravila že veljajo na področju ribištva, na primer skupna ribiška politika, okvirna 
direktiva o morski strategiji, ukrepi Natura 2000 in pravila Mednarodne pomorske 
organizacije. V novih načrtih za razvoj vetrne energije bi lahko bila prepoved ribolova na 
območjih, ki so odvisna od nacionalne jurisdikcije.

Zavarovanje ribiških plovil, ki delujejo na območju vetrnih elektrarnah, je zelo 
problematično. Ribiči večinoma finančno ne zmorejo zavarovati svojih čolnov in posadk za 
dejavnosti na območju vetrnih elektrarnah, vendar je brez zavarovanja njihova dejavnost de 
facto prepovedana.

Nedavne empirične študije ne vsebujejo ocen o gospodarskem in družbeno-kulturnem 
vplivu obnovljivih morskih virov energije na ribištvo.

Zato je potrebnih več raziskav, da se oceni morebitni negativni vpliv naložb v vetrne 
elektrarne na ribištvo.

Možni zaključki:

Največje prostorsko prekrivanje med ribištvom in vetrnimi elektrarnami se pojavlja v regiji 
Severnega morja, zato se zdi sobivanje izjemnega pomena tako za ribištvo kot za sektor 
morske vetrne energije.

Pomorsko prostorsko načrtovanje mora imeti ključno vlogo.

Sedanje znanje o vplivu vetrnih elektrarn na ribištvo je osredotočeno na ekološki in okoljski 
vpliv. Vendar je očitno, da ni na voljo dovolj podatkov, prav tako ni primerljivih podatkov.

Potrebni so standardizirani programi spremljanja in usklajevanje podatkov o 
ribolovnem naporu, da se omogoči kumulativna ocena ekološkega in socialno-ekonomskega 
vpliva širitve morske energije na okolje.

Izboljšati je treba združljivost in primerljivost podatkov.

Nedavne empirične študije ne vsebujejo ocen o socialno-ekonomskem in družbeno-
kulturnem vplivu.

Da ne bi preveč zmanjšali prostora za ribolov, bi bilo treba oceniti kombinacijo in 
vključevanje vetrnih elektrarn v zaščitena morska območja.

Mogoče bo treba sprejeti odločitve, preden bo na voljo potrebno znanje, zato bi bilo treba v 
skladu s členom 191(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) uporabiti 
previdnostno načelo:

vetrne elektrarne bi se lahko zgradile le, če se zagotovi, da ne bodo imele negativnih 
okoljskih in ekoloških, pa tudi gospodarskih in družbeno-kulturnih posledic.
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Da bi zagotovili enake pogoje za ribiški sektor, morajo ribiške organizacije pravočasno, 
dejavno in polno sodelovati in imeti odločilni glas v fazi načrtovanja in zasnove vetrnih 
elektrarn.

Ker to morda ne bo zagotovljeno s pomorskim prostorskim načrtovanjem države 
članice, bo morda potrebna zakonodaja EU.


