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OBNOV ITELNÉ ZDROJE
ENERGIE V EVROPSKÉ UNII
Evropská komise je j eden z řídících orgánů Evropské unie.
Bývá označována za " vládu" Evropské unie, což ovšem nelze
přijímat doslova, protože vláda j e atributem státu a Evropská unie
není stát. Ale funkce, kterou Evropská komise pln~
a odpovědnost, kterou má, z ní činí zcela jednoznačně jádro tvorby
politiky v Evropské unii.
Jednou z forem prezentace stanovisek
Evropské komise k závažným problémt'tm
j sou zelené a bílé knihy. Zelené knihy
předkl ád aj í k diskusi před běž n é, dosud ne
zcela vy hra n ě né názory. Bílé knihy naproti tomu obsahují zralá stanoviska, která
j sou s m ěrn ic í pro č i n n ost č l en s kých státt't
Evropské unie.
Bílou knihu věnovala Evropská komi se
také koncepci využití obnovitelných zdrojt't energie. Přesný název dokumentu, vydaného koncem roku 1997, j e "Energie
pro budoucnost: obnovitelné zdroj e ener gie. Bílá kniha pro strategii a plán o patře
ní spol eče n s tví. " (Rok pře d bilou knihou
byla vydána zelená kniha na stejné téma.)
Bílá kniha vytyčuj e strategický cíl dosáhnout do roku 20 I O toho, aby podíl obnovitelných zdrojt't na celkové spotřebě energie v Evropské unii (a to nej en elektrické)
č i ni l 12 %. V so učas n é do bě j e tento podíl
jen 6 %, a to vče tn ě podílu vel kých hydroelektráren.
V dokumentu se zdt't razň uj e, že význam
využívání obnovitelných zdrojll energie
pro ochranu životního prostředí ospravedlň uje pre fere n ční politi ku v j ejich prospěc h : daňové úlevy, zvý hod ňuj ící regulace náku pu el ektřiny z obnovitel ných
zdrojt't a u s nadně ní j ejího pří s tupu na rozvodnou síť, bezúročné pítjčky atd. Členské
státy Evropské unie j sou vyzývány, aby
p řij a ly zákonná ustanovení podporující
využívání obnovitelných zdrojt't energie.
Bílá kniha ci tuj e stanovi sko Evropského
parlamentu, že rozpoč tové dotace v Evropské unii na podporu obnovitel ných
zdrojt't energie by měly být zvýšeny na
úroveň , která je v součas n é d o bě přidě l o 
vána j adernému výzkumu.
Bílá kniha obsahuje také scénáře pro
využití j ednotlivých druht't obnovitelných
zdrojt't energi e do roku 20 I O. Napříkl ad
biomasa by v roce 20 I O měla krýt 8,5 %
celkové spotřeby energie v Evropské unii,
Foto: Elektromobil s dobljenfm akumuláfotovoltalckým panelem. Snímek je
z Veletrhu energetických úspor ve Welsu
(Rakousko), který se konal v r. 1998. Tato
vozidla lze potkat i na rakouských silnicích.
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měřítku . Takový vývoj bude stimu lován
napří klad kampaní "Milion fotovoltaických střech a fasád".
Předpokládá se i rozvoj "pasivního" využívání solární energie, kterého lze dosáhnout vhodným projektováním oken, fasád
apod. Užití tepelných čer padel , zejména
takových, která odnímaj í teplo hominovému prostředí, doznalo zatím v Evropské
unii největšího rozvoje ve Svédsku. Celková kapacita tepelných čerpadel v Evropské unii se má do roku 20 I O ztroj násobi t
proti polov ině 90. let. U vodních elektráren se v Evropské unii p řed poklád á menší
přírítstek výkonu než u j iných obnovitelných zdroj ít energie: u vel kých hydroelektráren j en asi o I O %, u malých (do výkonu I O M W) asi o 50 % stavu v liči roku

1995.
Bílá kn iha byla význa m ně podpořena
setkáním ministrt't životního prostřed í státÍl Evropské unie ve Stýrském Hradci v létě 1998. Je to dokument, kterému bychom
i u nás měli věnovat pozornost odpovídající našemu úsilí o brzký vstup do Evropské unie.
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Legenda: průmémá rychlost větru ve výšce ptibližn<' 50 m nad povrchem a 10 m nad hladinou (slibnou oblastí 1•yuli1í energie větru jsou
mělká okrajová more).
Mapka se vztahuje k členským slálům EU. ovšem nezahrnuje nejnovější členy. ledy Rak9usko. Svédsko a Finsko.

což je přibližně trojnásobek stavu z poloviny 90. let. V části o vě trné energii se
konstatuje, že za posledních pět let rostl
v Evropské unii instalovaný výkon vě tr
ných elektráren o 36 % ročn ě. Přírllstek
instalovaného výkonu větrn ých elektráren
do roku 20 I O j e v 15 zemích Evropské
unie odhadován na 40 GW (40 000 MW).
Pro porovnání: proj ektovaný výkon j aderné elektrárny Temelín má být 2000 MW.
V posledních letech byl y j en ve třech
státech Evropské unie (v Rakousku, Ně
mecku a Řecku) instalovány každoročně
solární ko lektor y s celkovou pl ochou
l milion m2 • V roce 20 I O by v celé Evropské unii měl y být využívány solární ko2
lektory o celkové ploše I 00 miliont't m •
již
je
unie
Evropské
části
Ve středomořské
dnes sol ární vy tápě ní budov pomocí kolektorll schopné ekonomicky úspěšně konkurovat elektri ckému vytápění.
U fotovoltaických zdroj t't energie, založených na přímé přeměně s lunečn ího záření na elektrickou energii pomocí polovodičt't , bylo za posledn ích pě t let
dosaženo snížení poři zovac ích nákl adít
o č t vrtinu . Přes stále ješ tě vysokou nákladnost této pt'tvodně " kosmické" technologie se před pok l ádá, že fotovoltaické moduly budou instalován y v masovém

větrnou

energii
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Poznámka: Dokument j e v Evropském
dok umentač ním st řed is ku Karlovy univer-

zi ty, M ánesova 75, 120 58 Praha 2. (Za
úplatu lze tam z[skatjeho xeroxovou kopii.)
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