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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vplivu vetrnih elektrarn in drugih sistemov za energijo iz obnovljivih virov na morju 
na ribiški sektor
(2019/2158(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Direktive 2014/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 
2014 o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje1,

– ob upoštevanju Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 
2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja 
(okvirna direktiva o morski strategiji)2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem 
dogovoru (COM(2019)0640),

– ob upoštevanju poročila o modrem gospodarstvu za leto 2020 z dne 11. junija 2020,

– ob upoštevanju kartiranja človekovih dejavnosti in gostote plovil za leto 2019, ki ga je 
opravila mreža EMODnet, in kartiranja razvoja pridobivanja energije iz obnovljivih 
virov na morju za leto 2018, ki ga je opravil sistem OSPAR za upravljanje podatkov in 
informacij,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. novembra 2020 z naslovom Strategija EU 
za izkoriščanje možnosti energije iz obnovljivih virov na morju za podnebno nevtralno 
prihodnost (COM(2020)0741),

– ob upoštevanju priporočil Komisije iz maja 2020 o pozitivnih medsebojnih vplivih med 
vetrnimi elektrarnami na morju in ribištvom,

– ob upoštevanju študije o vplivu uporabe vetra na morju in drugih obnovljivih morskih 
virov energije na evropsko ribištvo, ki jo je novembra 2020 naročil Odbor za ribištvo 
(PECH),

– ob upoštevanju mnenja svetovalnega sveta za Severno morje (NSAC) z dne 28. 
decembra 2020 o razvoju medsebojnih vplivov med vetrnimi elektrarnami na morju in 
ribištvom,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za industrijo, raziskave in energetiko,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A9-0000/2021),

1 UL L 257, 28.8.2014, str. 135.
2 UL L 164, 25.6.2008, str. 19.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0135.01.ENG
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A. ker se EU prizadeva, da bi do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost; ker bi morala 
imeti energija iz obnovljivih morskih virov energije osrednjo vlogo pri uresničevanju 
tega cilja;

B. ker bo po ocenah Komisije leta 2050 30 % povpraševanja po električni energiji v EU 
pokrito z vetrno energijo na morju, kar ustreza povečanju s sedanjih 12 GW 
zmogljivosti pridobivanja vetrne energije na morju v EU-27 na ciljnih 300 GW leta 
2050;

C. ker je bilo s sporazumom o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom 
dogovorjeno, da bodo ribiška plovila EU še naprej imela dostop do voda Združenega 
kraljestva in bodo torej še naprej delila evropski morski prostor, na katerem je trenutno 
110 polj z več kot 5000 vetrnimi turbinami;

D. ker imajo drugi obnovljivi morski viri energije pomembno vlogo v strategiji Komisije 
za energijo iz obnovljivih morskih virov, na primer tehnologija valovanja ali 
plimovanja, čeprav komercialno še ne obratuje noben večji obrat na tehnologijo 
valovanja ali plimovanja;

E. ker imajo morske vetrne turbine povprečni življenjski cikel 25 do 30 let; ker jih je bilo 
do zdaj razgrajenih zelo malo;

F. ker bi bil stroškovno in prostorsko najbolj učinkovit način, na katerega bi dosegli cilj 
glede kapacitete za pridobivanje energije na morju, ta, da bi različnim sektorjem 
omogočili večkratno uporabo istega morskega prostora;

G. ker je z direktivo o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje 
(2014/89/EU) določeno, da morajo države članice upoštevati medsebojne vplive 
dejavnosti in načinov uporabe, kot so akvakultura, ribolov ter obrati in infrastruktura za 
pridobivanje energije iz obnovljivih virov, pa tudi podmorskih kablov, ter spodbujati 
soobstoj ustreznih dejavnosti;

H. ker je približno 80 % vseh ribiških podjetij v EU malih podjetij, ki so večinoma že več 
generacij družinska podjetja, dejavna predvsem v priobalnih vodah;

I. ker tekoče in prihodnje kopičenje posegov v okolje za pridobivanje energije iz 
obnovljivih morskih virov najbolj vpliva na ladjevja z vlečnimi mrežami, ki lovijo 
pridnene vrste in rake;

1. je zaskrbljen zaradi negativnega dolgoročnega vpliva, ki ga imajo vetrne turbine na 
morju skozi svoj življenjski cikel - od izgradnje do obratovanja in razgradnje - na 
ekosisteme, ribje staleže in biotsko raznovrstnost, s tem pa na celotno ribištvo;

2. poudarja, da bi lahko obsežno uvajanje vetrnih elektrarn na morju fizično škodovalo 
delovanju morskega bazena, zlasti morskim in zračnim tokovom, ker bi lahko 
prispevalo k mešanju stratificiranega vodnega stolpa in tako vplivalo na kroženje 
hranilnih snovi, nastajanje valov, bibavične amplitude in premike morskih usedlin, 
medtem ko bi infrazvočni hrup, ki nastaja pri vrtenju lopatic, odganjal ribe. 
elektromagnetna polja okoli podvodnih kablov ter hrup zabijanja pilotov pa bi lahko 
imela hude negativne vplive na življenje v morju;
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3. poudarja, da so morebitni učinki umetnega grebena omejeni na operativno fazo vetrnih 
elektrarn na morju in da bi lahko bila zaradi razgradnje njihova korist le začasna;

4. predlaga oceno kombiniranja in združevanja vetrnih polj na morju z zaščitenim 
morskimi območji glede na jasno opredeljene cilje ohranjanja habitatov in biotske 
raznovrstnosti, vključno s tistimi, ki se nanašajo na ribolovne vire;

5. navaja, da lahko vetrne elektrarne na morju vplivajo na ribištvo, ker spremenijo 
prostorsko porazdelitev in številčnost komercialno lovljenih morskih vrst, ter z zaprtjem 
njihovega območja iz varnostnih razlogov ali z zahtevo po spremembi ribolovne 
dejavnosti ali metode, na primer z aktivne na pasivno;

6. poudarja, da bi premestitev dejavnosti zlasti prizadela mala ribiška podjetja, ki morda 
nimajo zmogljivosti za selitev na nova ribolovna območja niti za spremembo ribolovnih 
metod;

7. poudarja, da je zavarovanje ribiških plovil, ki delujejo na območjih vetrnih elektrarn na 
morju, zelo problematično, saj njihove zavarovalne police ne nudijo zadostne ravni 
odškodnin;

8. poudarja, da vsaka omejitev dostopa do tradicionalnih ribolovnih območij neposredno 
vpliva na možnosti preživljanja ribičev EU in na odvisna delovna mesta na kopnem ter 
ogroža odgovorno in trajnostno zagotavljanje zanesljive preskrbe s hrano;

9. poudarja, da analiza prekrivanja obnovljivih virov energije in ribištva na morju kaže, da 
se bodo v prihodnjih letih zelo povečale možnosti sporov v evropskih vodah;

10. poudarja, da so ribolovne dejavnosti (aktivne ali pasivne) na območjih vetrnih elektrarn 
na morju v večini držav trenutno omejene ali prepovedane;

11. je zaskrbljen, ker se ribiči zaradi tveganja nenamerne škode, zatikanja mrež in izgube 
ribolovnega orodja izogibajo ribolovu na območjih vetrnih elektrarn na morju, tudi če je 
dostop dovoljen, in da strah pred morebitnim kazenskim pregonom ovira soobstoj;

12. poudarja, da razgradnja vetrnih turbin na morju ne sme trajno vplivati na okolje ali 
ogrožati ribiških plovil zaradi ostankov infrastrukture pod morskim dnom;

13. poudarja, da nedavne empirične študije ne vsebujejo ocen o gospodarskem in družbeno-
kulturnem vplivu obnovljivih morskih virov energije na ribištvo; spodbuja Komisijo, 
naj izvede dodatne raziskave, ki ne bodo upoštevale samo okoljskih vplivov, da bi 
ocenila morebitne negativne gospodarske in socialne učinke naložb v vetrne elektrarne 
na morju na ribištvo;

14. poudarja, da so potrebni standardizirani programi spremljanja in harmonizacija 
podatkov o ribolovnem naporu, da bi lahko pripravili kumulativno oceno ekološkega in 
družbeno-gospodarskega vpliva širitve pridobivanja energije iz obnovljivih morskih 
virov ter da je treba izboljšati združljivost in primerljivost podatkov;

15. predlaga, naj države članice okrepijo usklajevanje na področju raziskav vetrnih 
elektrarn na morju, da bi olajšali zbiranje in izmenjavo izsledkov raziskav in podatkov;
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16. meni, da je za ustvarjanje razmer, ki bodo obojestransko koristne trajnostnemu ribištvu 
in energetskemu sektorju na morju, izjemno pomembno, da ima pomorsko prostorsko 
načrtovanje osrednjo vlogo, večji poudarek pa je treba nameniti tudi oceni možnosti za 
kolokacijo;

17. poudarja, da se lahko vetrne elektrarne na morju izgradijo le, če v skladu s cilji modrega 
gospodarstva in evropskega zelenega dogovora ne bodo imele negativnih okoljskih in 
ekoloških posledic ter gospodarskih in družbeno-kulturnih učinkov;

18. poziva Komisijo, naj izvede oceno učinka pričakovanih gospodarskih, socialnih in 
okoljskih posledic gradnje novih vetrnih elektrarn na morju na območjih, kjer bodo 
verjetno ustvarile konflikt z ribiškim sektorjem in trajnostim življenjem v morju;

19. poudarja, da bi lahko z zgodnjim posvetovanjem z deležniki in njihovim sodelovanjem, 
oblikovanjem preglednih smernic in plačilom nadomestil zmanjšali možnosti sporov in 
ustvarili enake konkurenčne pogoje za ribištvo in obnovljive morske vire;

20. poudarja, da bi bilo treba v skladu s členom 191(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU) uporabljati previdnostno načelo, kadar je treba sprejeti odločitve, preden je na 
voljo potrebno znanje;

21. meni, da bo morda potrebna dodatna zakonodaja EU, če morsko prostorsko načrtovanje 
držav članic ne bo zagotovilo pravične vključitve ribištva;

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

Evropska unija si prizadeva, da bi do leta 2050 postala podnebno nevtralna, kar je cilj, 
opredeljen v evropskem zelenem dogovoru. Da bi dosegli ta cilj, je Evropska komisija 
zastavila ambiciozne cilje glede zmogljivosti pridobivanja vetrne energije na morju v EU-27, 
po katerem naj bi s sedanjih 12 GW to zmogljivost dvignili na vsaj 60 GW leta 2030 in do 
300 GW leta 2050. Po mnenju Evropske komisije naj bi 30 % prihodnjega povpraševanja po 
električni energiji zadovoljili z vetrno energijo na morju.

Severno morje, Baltsko morje in Atlantik tvorijo več kot 85 % vseh zmogljivosti za 
pridobivanje vetrne energije na morju v evropskih vodah. Zaradi dobrih virov vetra in plitvih 
voda je Severno morje najprivlačnejši morski bazen za pridobivanje te energije. Združeno 
kraljestvo je sicer izstopilo iz Evropske unije, a imajo ribiška plovila EU še vedno dostop do 
voda Združenega kraljestva in si torej delijo morski prostor s trenutno 110 polj z več kot 5000 
vetrnih turbinami v evropskih vodah.

Druga energija iz obnovljivih morskih virov, kot so naprave za valovanje ali plimovanje, 
danes predstavlja 13 MW energetske zmogljivosti v vodah EU-27. Morda se zdi, da obstajajo 
velike možnosti za te energetske naprave, vendar poročevalec meni, da je cilj zmogljivosti 
40 GW (3077-krat več) do leta 2050 iz strategije Evropske komisije za proizvodnjo energije 
iz obnovljivih virov na morju preambiciozen in neizvedljiv.

Dodatne prostorske zahteve za uresničitev ciljev glede zmogljivosti za pridobivanje vetrne 
energije na morju do leta 2050 bodo povečale obseg potrebnega morskega prostora za 
petnajstkrat. Po mnenju sektorja proizvodnje energije iz vetra na morju je stroškovno in 
prostorsko najbolj učinkovit način proizvodnje tisti, ki bi različnim sektorjem omogočil 
večkratno uporabo istega morskega prostora. Pomorsko prostorsko načrtovanje mora imeti 
zato osrednjo vlogo pri tem sobivanju. V skladu z direktivo o vzpostavitvi okvira za 
pomorsko prostorsko načrtovanje (2014/89/EU) si države članice prizadevajo prispevati k 
trajnostnemu razvoju energetskih sektorjev na morju, pomorskega prometa ter sektorjev 
ribištva in akvakulture. Žal so v večini držav članic ribolovne dejavnosti na območjih vetrnih 
elektrarn na morju trenutno omejene ali nedovoljene. Celo v državah, kjer je dostop ribiških 
ladij dovoljen, se ribiči izogibajo ribolovu na teh območjih zaradi tveganja nenamerne škode, 
trčenja ladij, zatikanja mrež in izgube ribolovnega orodja. Zelo problematično je tudi 
zavarovanje ribiških plovil, ki obratujejo na območjih vetrnih elektrarn na morju, saj je 
zavarovanje čolnov in posadke za dejavnosti na teh območjih ribičem na splošno cenovno 
nedostopno, brez njega pa jim je dostop dejansko prepovedan. Za tiste, ki bi imeli 
zavarovanje, bi lahko bile te premije znatne.

Poročevalec poudarja, da so potrebni alternativni energetski sistemi, da bi se približali ciljem 
zelenega dogovora. Vendar pa izgradnja, delovanje in razgradnja objektov na vetrnih poljih 
na morju vplivajo na morsko dno, morsko življenje in biotsko raznovrstnost. Do negativnih 
vplivov lahko pride skozi celoten življenjski cikel morske vetrne turbine.

Vplivi stalnih in neprekinjenih elektromagnetnih polj lahko spremenijo ravnanje vrst, 
občutljivih na magnetna polja. To bi lahko povzročilo umetne ovire na morskem dnu. 
Bentoške in pridnene vrste so zaradi kablov na morskem dnu bolj izpostavljene 
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elektromagnetnemu polju kot pelagične vrste, vendar so pri nekaterih morskih vetrnih 
turbinah kabli v srednjem delu vodnega stolpa, zato lahko vplivajo tudi na pelagične vrste. 
Zakopavanje kablov ne ublaži zelo možnega 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 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. 
Učinki, ki jih imajo hrup in različne frekvence, vključno z infrazvokom med operativno fazo, 
so lahko odvisni od vrste rib in njihove starosti. Biološke posledice zvoka in odziv številnih 
vrst še vedno niso znani. Čeprav se izvajajo ukrepi za zmanjšanje hrupa, kot so zavese z 
mehurčki in postavitve s pomočjo nizkohrupnih tehnologij, na primer zabijanje z vibriranjem, 
pa še vedno obstajajo znatne vrzeli v raziskavah.

Medtem ko ribe na splošno privabljajo trde strukture, pa imajo lahko temelji morskih vetrnih 
elektrarn učinek umetnega grebena. Postavitev morskih vetrnih elektrarn na skrbno izbranih 
območjih lahko prispeva k pobudam za upravljanje ribištva. Korist morebitnega učinka 
grebena pa je treba jemati s previdnostjo, saj je zaradi razgradnje vetrnih turbin ta ugodni 
učinek najverjetneje zgolj začasen.

Ker imajo morske vetrne turbine povprečni življenjski cikel 25 do 30 let, jih je bilo do zdaj 
razgrajenih le malo. Zato je trenutno na voljo tudi zelo malo znanstvenih dokazov o 
ekostemskih učinkih razstavljanja in razgradnje vetrnih turbin na morju ter o možnostih 
recikliranja njihovih sestavnih delov.

Nedavne empirične študije z izjemo ocen ekoloških in okoljskih učinkov ter njihovega vpliva 
na morsko življenje ne vsebujejo ocen gospodarskega in družbeno-kulturnega vpliva 
obnovljivih morskih virov energije na ribištvo.

Vpliv vetrnih elektrarn na morju bi lahko bil posreden s spremembo prostorske porazdelitve 
in količine komercialno ulovljenih in drugih morskih vrst. Neposreden vpliv bi lahko bilo 
zaprtje območij 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, kjer so tudi vetrne elektrarne, pritrjene na dno.

Razvoj plavajočih vetrnih turbin na morju odpira priložnosti na območjih zunaj obalnih voda 
z globino več kot 100 m in s tem razširja prostor za razvoj v Severnem Atlantiku in 
Sredozemskem morju.

Za ribolov je potreben prostor, kakršno koli omejevanje dostopa do tradicionalnih ribolovnih 
območij zaradi vse večje konkurence z drugimi sektorji modrega gospodarstva pa neposredno 
vpliva na možnosti preživljanja ribičev EU, odvisna delovna mesta na kopnem in, kar je 
verjetno še najpomembneje, na odgovorno in trajnostno prehransko varnost.

Poleg tega poročevalec meni, da bi bilo treba dodatno preučiti kombinacijo vetrnih elektrarn 
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na morju in zaščitenih morskih območij. V sporočilu Komisije o strategiji za biotsko 
raznovrstnost do leta 2030 kot rešitvi, ki bo koristila vsem, je zapisano, da bo EU bo dajala 
prednost rešitvam, kot so oceanska energija, vetrna energija na morju, ki omogočajo tudi 
obnovo staležev rib, kar pomeni, da bi morale države članice za spodbujanje njihovega 
soobstoja pripraviti smernice, skladne s cilji direktive o vzpostavitvi okvira za pomorsko 
prostorsko načrtovanje, za opredelitev lokacij vetrnih elektrarn na morju, ki so združljive z 
morskimi zavarovanimi območji. To bi moralo vključevati ribištvo.

Poročevalec meni, da morata biti resnično sodelovanje in ustrezno vključevanje ribičev v 
načrtovanje in oblikovanje vetrnih elektrarn na morju predpogoj in vodilo za sobivanje in 
večnamensko uporabo ribištva na območju vetrnih elektrarn na morju. Da bi zagotovili enake 
pogoje za ribiški sektor, morajo ribiške organizacije pravočasno, dejavno in polno sodelovati 
in imeti odločilni glas. Pomorsko prostorsko načrtovanje mora imeti zato osrednjo vlogo pri 
doseganju tega.

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. Poleg tega bi bilo treba, kot je navedeno v strategiji EU za energijo iz 
obnovljivih morskih virov, oceniti kako dober ali velik je potencial drugih morskih bazenov 
za vetrne elektrarne na morju, s posebnim poudarkom na plavajočih napravah.

Poleg tega poročevalec navaja, da je sedanje znanje o vplivu vetrnih elektrarn na morju na 
ribištvo osredotočeno na ekološki in okoljski učinek ter da nedavne empirične študije ne 
vsebujejo ocen socialno-ekonomskih in družbeno-kulturnih vplivov.

Pomanjkanje podatkov in primerljivih podatkov je še vedno očitno. Zato so potrebni 
standardizirani programi spremljanja in usklajevanje podatkov o ribolovnem naporu, da se 
omogoči izboljšanje ocene ekološkega in socialno-ekonomskega vpliva širitve morske 
energije na okolje. Izboljšati je treba združljivost in primerljivost podatkov ter pripraviti bolj 
poglobljene analize in izboljšati izmenjavo podatkov za spremljanje morebitnih kumulativnih 
vplivov na morsko okolje ter medsebojnega vpliva energije iz obnovljivih virov na morju in 
ribištva.

Ukrepe za blažitev okoljskih posledic je treba razviti pred izgradnjo vetrnih elektrarn na 
morju, med njo in po njej. Enako velja za ukrepe za blažitev socialno-ekonomskih učinkov, 
vključno z nadomestili, za katere bi bile poleg tega potrebne izvedbene smernice za 
zmanjšanje konfliktov med ribištvom in vetrnimi elektrarnami na morju.

Poročevalec trdi, da se lahko vetrne elektrarne na morju gradijo le, če se zagotovi, da skladno 
s cilji modrega gospodarstva in evropskega zelenega dogovora ne bodo imele negativnih 
okoljskih in ekoloških učinkov ali gospodarskih in družbeno-kulturnih vplivov. Če bo treba 
sprejeti odločitve, preden bo na voljo potrebno znanje, bi bilo treba v skladu s členom 191(2) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) uporabiti previdnostno načelo. Če ne bo 
zagotovljeno s pomorskim prostorskim načrtovanjem držav članic, bo morda potrebna ta 
dodatna zakonodaja EU.


