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Evropski energetski trg pripravljen na pariški podnebni sporazum 

Energetski trg Evropske unije se mora pripraviti na največjo preobrazbo doslej – pospešeno pot proti 
100% obnovljivim virom energije in osvoboditev Evrope od zanašanja na fosilna goriva in jedrsko 
energijo. Vsak državljan, vsaka skupnost in podjetje v EU morajo imeti še v prvi polovici tega stoletja 
možnost pridobivanja, proizvajanja, porabe, shranjevanja in prodaje obnovljive energije, ob sočasnem 
zmanjšanju skupne porabe energije. 

Leto 2016 je bilo najbolj vroče v zgodovini sodobnih merjenj, ki so se začela leta 1880, in je vročinske 
rekorde podrlo že tretje leto zapored. Ugotovitve najboljše znanosti, ki nam je trenutno na voljo, kažejo, 
da tudi 90-odstotno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov do leta 2050 ne bo dovolj, da bi se izognili 
nepovratnim katastrofalnim posledicam podnebnih sprememb. Povedano drugače: da bi rast globalne 
temperature omejili na 1,5 °C, kot je bilo dogovorjeno s pariškim podnebnim sporazumom, bi morali do 
sredine tega stoletja ogljične izpuste zmanjšati praktično na nič. 

Greenpeace je zato zelo zaskrbljen zaradi predloga Evropske komisiji glede nove ureditve 
energetskega trga, v kateri bi bila vsa moč skoncentrirana v rokah nekaj velikih energetskih podjetij, 
obstoječi ukrepi za podporo obnovljivim virom energije bi bili razveljavljeni, države članice pa bi lahko 
podelile še več subvencij industriji fosilnih goriv. To bi upočasnilo energetsko tranzicijo ter posledično 
ogrozilo sposobnost EU, da svoja državljane zaščiti pred katastrofalnimi posledicami podnebnih 
sprememb. 

Dušenje energetske revolucije 

 
Evropski energetski trg že desetletja obvladuje majhna skupina velikih energetskih podjetij, močno 
povezana s fosilnimi gorivi in jedrsko energijo. Tudi ko so bili učinki izgorevanja fosilnih goriv na 
podnebje že dobro znani, so ta podjetja še naprej gradila elektrarne na fosilna goriva, in to počnejo še 
danes. Od leta 2003 so na evropski trg dodala več kot 100 GW novih proizvodnih zmogljivosti v obliki 
elektrarn na premog in zemeljski plin [1]. Fosilna goriva in jedrska energija še vedno predstavljata 71 
odstotkov električne energije v Evropi, medtem ko preostalih 29 odstotkov predstavljajo obnovljivi viri 
(vključno s hidroenergijo) [2]. 
 
Prezgodnja opustitev pravil omrežij, ki podpirajo obnovljive vire energije, bi v sistemu, ki je še vedno 
namenjen in kjer še vedno prevladujejo fosilna goriva in jedrska energija, obnovljivo energijo 
izpostavila tržnim tveganjem, s katerimi bi se lahko soočili le zreli obnovljivi viri energije, v katere bi 
vlagala energetska podjetja. 
 
Zaradi nadaljnjih investicij v elektrarne na fosilna goriva ter zmanjšanja povpraševanja po energiji, tudi 
zaradi izboljšav na področju energetske učinkovitosti, je prišlo do precejšnje presežne zmogljivosti na 
evropskem energetskem trgu. Nekateri analitiki ocenjujejo, da je približno tretjina elektrarn v Evropi 
nepotrebnih [3]. Gre za drage objekte, ki onesnažujejo okolje, zdaj pa zahtevajo dodatne javne 
subvencije – t. i. plačila zmogljivosti – samo zato, da neaktivni čakajo v stanju pripravljenosti. 
 
Ista podjetja poskušajo tudi upočasniti energetsko tranzicijo ter okrepiti svoj nadzor na prihodnjim 
trgom obnovljivih virov energije. Svojo moč lahko dodatno utrdijo prek lastništva lokalnih upravljalcev 
omrežij. Upravljavci distribucijskih omrežij (t. i. DSO) naj bi z ustanovitvijo novega organa DSO na ravni 
EU pridobili pomembna regulativna pooblastila. Če bo razmerje članstva v tem organu v korist večjih 
DSO, ki jih imajo v lasti energetska podjetja, obstaja realno tveganje, da bodo pravila delovanja 



prilagodili tako, da bodo ustrezala njihovim matičnim podjetjem. Poleg tega bodo lahko energetska 
podjetja v primeru, da bo v predlaganem organu DSO skoncentrirane preveč moči, dejansko sama 
regulirale lastno tržišče. 

 

Energetska revolucija pod taktirko državljanov 

 
Medtem pa v obnovljive vire energije vlagajo tudi posamezniki in skupnosti. V Nemčiji imajo tako 
zaradi podpornih politik državljani v lasti skoraj polovico vseh delujočih obnovljivih virov, medtem ko 
jih imajo konvencionalni ponudniki energije v lasti zgolj 12 odstotkov [4]. Vendar pa si nekatere države 
aktivno prizadevajo, da bi državljane izrinile s tržišča. Uvedba kazenskih ukrepov v Španiji je na primer 
povzročila, da je delež novih elektrarn na sončno energijo strmo padel z več kot 120 megavatov (MW) 
v letu 2013 na 22 MW v letu 2014, pri čemer so bili nesorazmerno prizadeti energetski državljani [5]. 
 
Z oblikovanjem poštenih tržnih pravil, ki bodo družinam in skupnostim omogočala, da sodelujejo in 
imajo korist od energetskega trga, lahko EU vključi milijone ljudi v boj proti podnebnim spremembam, 
okrepi svojo podporo obnovljivim virom energije, zmanjša stroške za energijo, izboljša odzivanje na 
strani povpraševanja in učinkovito porabo energije ter sprosti milijarde evrov decentraliziranih naložb. 
Gospodinjstva ter mala in srednje velika podjetja bi tako postala manj odvisna od velikih energetskih 
podjetij. 
 
Raziskava, ki jo je opravila organizacija CE Delft [6], kaže, da bi lahko do leta 2030 več kot 112 milijonov 
energetskih državljanov pokrilo 19 odstotkov evropskih potreb po električni energiji, do leta 2050 pa 
bo 264 milijonov energetskih državljanov (polovica vseh državljanov EU) pokrilo že 45 odstotkov 
evropskih potreb po električni energiji. 
 
Med prednosti lokalnih investicij v obnovljivo energijo sodijo zmanjšane stroškov za fosilna goriva, 
ustvarjanje novih delovnih mest ter višji prihodki od davkov in najemnin za lokalne občine. Vetrne 
elektrarne v lasti skupnosti dejansko ustvarjajo kar osemkrat večjo dodano vrednost od projektov v 
mednarodni lasti [7]. Razlog za to je, da pri lokalnih projektih največkrat sodelujejo lokalni obrtniki in 
lokalne banke ter da takšni projekti spodbujajo vključevanje državljanov. Jasno je, da imajo ljudje več 
koristi od lokalne, skupnostne energije in da jo tudi bolj cenijo. 
 
Koristi od tovrstne energije ima tudi energetski sistem, saj je večji delež energije mogoče proizvesti in 
upravljati na lokalni ravni, s čimer se izboljša lokalni dostop do energije in poveča energetska 
prilagodljivost. S tem se zmanjšajo tudi izgube energije, ki se pojavljajo pri transportu energije, ter 
zmanjša potreba po dragih energetskih vodih. Energetski državljani se bodo učinkoviteje odzivali na 
lokalne vzorce ponudbe in povpraševanja po elektriki in toploti, zmanjšali ali premaknili obdobja 
največjega povpraševanja ter tako odpravili potrebo po elektrarnah, ki delujejo samo v obdobjih 
največjega povpraševanja. Vendar pa mora vsa prihodnja energetska zakonodaja prepoznati, da se 
energetski državljani razlikujejo od drugih akterjev na energetskem trgu. 

 

Prednostne naloge pri reviziji uredbe in direktive o trgu električne energije 

V novi ureditvi evropskega energetskega trga se morajo centralizirana evropska tržišča, na katerih 
prevladuje majhno število velikih energetskih podjetij, preoblikovati v decentralizirane in fleksibilne 
trgi z milijoni aktivnih energetskih državljanov (t. i. »prosumers«), ki proizvajajo, porabljajo in 
shranjujejo obnovljivo energijo. Prav tako se mora v okviru nove ureditve pospešiti hitrost prehoda 
na energetski sistem, ki bo temeljil na 100% obnovljivih virih energije. 

Greenpeace poziva Evropski parlament in države članice EU, da podajo spremembe na predloge 
Evropske komisije za sveženj »Čista energija za vse Evropejce« in tako zagotovijo, da bodo ti predlogi 
podpirali prizadevanja EU za omejitev povišanja globalne temperature na 1,5 °C ter pospešili prehod na 
100% obnovljive vire energije, na čelu katerega bodo državljani: 

 
1. Dodatno omejiti plačila zmogljivosti: 



✔ Evropska komisija upravičeno predlaga, da bi morale države članice trg zmogljivosti vzpostaviti 
samo v primeru, če evropska ocena vseh energetskih virov glede na upravljalce omrežja pokaže, da 
gre za težavo z viri. Vendar pa morajo biti pravila spremenjena tako, da bodo določala, da morajo 
biti trgi zmogljivosti odprti za vse tipe energetskih virov, vključno z obnovljivimi viri, odzivom na 
povpraševanje in shranjevanjem energije. 

✔ Komisija predlaga tudi, da lahko elektrarne na trgu zmogljivosti sodelujejo samo v primeru, da 
ustrezajo standardom za emisije (EPS) v višini 550 g CO2 na kilovatno uro. To bi iz trgov zmogljivosti 
resda izločilo večino elektrarn na premog, vendar mora biti prag postavljen niže, na 350 g CO2 na 
kilovatno uro, kar bi pomenilo, da bi bile izločene vse elektrarne na lignit in premog ter 
neučinkovite elektrarne na zemeljski plin. 

✘ Predlagani standardi za emisije ne bodo veljali za obstoječe elektrarne še 5 let po začetku 
veljavnosti uredbe. To vrzel v zakonodaji je potrebno odpraviti. 

✘ Elektrarne bi morale biti upravičene do sodelovanja na trgu zmogljivosti samo v primeru, da 
izpolnjujejo tudi druge kriterije delovanja, vključno s popolno skladnostjo s pravili glede 
onesnaževanja zraka in vode iz direktive o industrijskih emisijah ter dovoljšno fleksibilnostjo, kar 
zadeva hitro vklapljanje in izklapljanje. 

✘ Zakonodaja bi morala omejevati sklepanje pogodb na trgih zmogljivosti na obdobje največ 5 let, po 
pretečenem obdobju pa bi morali ponovno oceniti potrebo po trgu zmogljivosti. 

✘ Države članice bi morale na podlagi predlaganih regionalnih ocen sprejeti pametne nacionalne in 
regionalne načrte za postopno zaprtje evropskih elektrarn na premog najkasneje do leta 2030. 

 
2. Zagotoviti, da upravljalci distribucijskega omrežja ne izkrivljajo trga: 

✘  Predlagan nov organ upravljalcev distribucijskih omrežij (DSO) na ravni EU bi dobil pomembne 
regulativne naloge, kot je npr. priprava prvega osnutka pravil o distribucijskih omrežjih oziroma 
»kodeksov omrežja« ter nadzor nad njihovim izvajanjem. Da bi omejili znatno tveganje 
samoregulacije, bi morali pooblastila organa omejiti na posvetovalno vlogo, nadzor nad 
ustanovitvijo in nalogami organa pa bi morala imeti Agencija za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (ACER). 

✘ Zaradi pomislekov, da bi bila lahko moč v novem organu DSO skoncentrirana v rokah peščice večjih 
upravljalcev distribucijskih omrežij, ki bi svojim matičnim podjetjem dovolili prirejanje pravil v 
svojo korist, bi morali predloge spremeniti tako, da bi bila potrebna enako zastopanost manjših in 
neodvisnih DSO. 

✘  Komisija predlaga, da bi med naloge organa DSO sodilo upravljanje podatkov. Natančna vloga 
organa pri tem ni jasna, kar bi lahko posledično povzročilo resne konflikte interesov. Namesto tega 
bi morala Komisija organu DSO naložiti, da kakovostne podatke predaja v neodvisno podatkovno 
središče, ki bi nato po lastni presoji omogočalo dostop do podatkov upravičenim podjetjem. 

✔ Predlogi upravičeno vključujejo obveznost upravljalcev distribucijskih omrežij, da potrebne 
sistemske storitve kupujejo na trgu, če se z analizo stroškov in koristi ne izkaže, da so do njih 
upravičeni. Energetski regulatorji bi morali upravljalcem distribucijskih omrežij obvezno zagotoviti 
metodologijo za takšno analizo. 

✔ Komisija upravičeno predlaga, da bi bilo DSO-jem prepovedano imeti v lasti infrastrukturo za 
shranjevanje električne energije ali polnjenje električnih avtomobilov, razen če nihče drug ni izrazil 
interesa za to. Te določbe bi bilo treba spremeniti tako, da bi opredeljevale, na kakšen način naj 
države članice razdružijo lastništvo DSO-jev, ki so že investirali v tovrstno infrastrukturo. 

 
3. Ponovno vzpostaviti pravila prednostne obravnave obnovljivih virov energije ter nasloviti 
vprašanje pravil »obveznega delovanja«: 

✘ Komisija predlaga zamenjavo obstoječih pravil, ki zahtevajo prednostno obravnavo obnovljivih 
virov energije s strani upravljalcev omrežij, s pravili o omejevanju. Če bo ta prednostna obravnava 
ukinjena, bi lahko prišlo do tega, da bi redno ugašali vetrne turbine, da bi naredili prostor za 
premog ali jedrsko energijo, preprosto zato, ker je vetrne elektrarne v primeru presežne ponudbe 
ceneje in enostavneje ugasniti kot nefleksibilne elektrarne na premog in jedrske elektrarne. 
Nadomestilo, ki bi ga proizvajalci obnovljive energije prejemali zaradi omejevanja, ni enakovredna 
zamenjava za prednostno obravnavo obnovljivih virov energije. Po podatkih iz analize, ki jo je 
opravila sama Evropska komisija, bi lahko odprava prednostne obravnave obnovljivih virov 



energije povzročila 10-odstotno povečanje emisij ogljika pri proizvodnji elektrike. Poleg tega pa bi 
s tem odpravili glavno spodbudo z nadgradnje in vlaganja v fleksibilnost omrežij, da bi bila slednja 
bolje prilagojena obnovljivi energiji. Te predloge Komisije je potrebno zavrniti. 

✘ Predlogi Komisije sploh ne omenjajo tako imenovanih pravil »obveznega delovanja«, po katerih so 
zaradi različnih tehničnih pravil elektrarne na fosilno in jedrsko energijo prisiljene ostati 
operativne. Pravila obveznega delovanja za elektrarne na fosilno in jedrsko energijo niso 
upravičena, kadar lahko povpraševanje zadovoljijo obnovljivi viri energije. Predloge Komisije bi bilo 
potrebno spremeniti tako, da bi bili operaterji obvezani postopoma odpraviti pravila obveznega 
delovanja. 

✘ Izjeme za proizvajalce obnovljive energije glede odgovornosti za uravnoteževanje, ki od teh 
proizvajalcev zahteva plačila v primeru, da ne morejo zagotoviti dogovorjene količine električne 
energije, je potrebno ohraniti, dokler proizvajalci obnovljivih virov energije ne bodo mogli v celoti 
sodelovati na izravnalnih trgih. V primeru manjših projektov to vključuje tudi dobro razvit 
neodvisni trg agregatorjev. 

 
4. Energetskim državljanom in obnovljivim virom energije omogočiti sodelovanje na energetskem 
trgu: 

✔ Predlaganim definicijam lokalnih energetskih skupnosti in skupnosti obnovljive energije bi bilo 
potrebno dodati dodatne značilnosti, vključno z odprto udeležbo in demokratičnim notranjim 
upravljanjem, da bi preprečili zlorabe teh določb s strani tradicionalnih energetskih podjetij. 

✔ Predlagane obveze ponudnikov, da strankam omogočajo dinamične maloprodajne cene, bi bilo 
potrebno ohraniti, saj na trgu trenutno takšnih pogodb ni. 

✔ Predlogi od držav članic upravičeno zahtevajo vzpostavitev različnih postopkov avtorizacije za 
lokalne energetske skupnosti. Poleg tega bi morali od držav članic zahtevati, da objavijo smernice 
glede teh postopkov in na ta način pomagajo lokalnim energetskim skupnostim v času postopka. 

✘ Predloge je potrebno spremeniti tako, da bodo vključevali obveznost nacionalnih energetskih 
regulatorjev, da nadzorujejo dostop lokalnih energetskih skupnosti do trga, vključno z 
uravnoteževanjem in trgi pomožnih storitev, z namenom preprečevanja diskriminacije in 
zagotavljanja pravične konkurence. 

✘ V pravila bi bilo potrebno dodati definicijo energetske revščine in določbe, ki prepoznavajo pravico 
do dostopne energije. Posledično bi moralo biti energetskim podjetjem prepovedano izklopiti 
električno energijo gospodinjstvom z nizkimi prihodki in ostalim ranljivim uporabnikom. Poleg tega 
bi morale biti države članice obvezane sprejeti ukrepe za podporo energetsko revnim 
gospodinjstvom ter najemnikom pri lastni proizvodnji energije. 

 
5. Zagotoviti, da bodo omrežne tarife in stroški spodbujali udeležbo energetskih državljanov in 
obenem predstavljali ustrezne spodbude za upravljalce omrežij: 

✔ Komisija upravičeno predlaga, da bi morali energetski državljani, vključno z lokalnimi energetskimi 
skupnostmi, plačevati samo stroške, ki bi ustrezali omrežninam. Omrežnine bi morale upoštevati 
tudi koristi, ki jih ima sistem od energetskih državljanov, ter bi morale biti oblikovane tako, da bi 
uporabnike spodbujale k maksimiranju vrednosti zase in za energetski sistem. To pomeni 
odsotnost vsakršnih omrežnih tarif, ki bi temeljile na visoki zmogljivosti. 

✔ Komisija upravičeno predlaga, da bi morale omrežnine upravljavce distribucijskih in prenosnih 
omrežij spodbujati k ustreznim investicijam za postopno oblikovanje učinkovitega, fleksibilnega 
sistema z odzivanjem na povpraševanje. Določbe bi morali okrepiti tako, da bi od upravljavcev 
distribucijskih omrežij zahtevale tudi spodbujanje vključevanja obnovljivih virov energije. 

✘ Komisija nacionalnim regulatorjem zgolj predlaga objavo metodologije za določanje omrežnin. Te 
določbe bi morali spremeniti tako, da bi zahtevale, da višina omrežnin temelji na vrsti kriterijev, 
vključno npr. z analizo stroškov in koristi distribuiranih energetskih virov, ki jo opravi nacionalni 
energetski regulator. 
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