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Energia to siła napędowa naszego społeczeństwa. 
Palące problemy, takie jak zmiana klimatu, coraz większa
zależność od ropy i innych paliw kopalnych oraz rosnące
koszty energii sprawiają, że musimy na nowo przemyśleć
sposób, w jaki ją produkujemy i użytkujemy. Dlatego też
odnawialne źródła energii stanowią ważny aspekt rozwią-
zań ukierunkowanych na wykorzystywanie zrównoważo-
nej energii w przyszłości. Unia Europejska zobowiązała się
w związku z tym podnieść do 2020 r. udział energii odna-
wialnej do 20% oraz do tego samego roku zwiększyć
wykorzystanie biopaliw w transporcie do 10%.

W praktyce, by osiągnąć te cele, każdy z nas powinien
wykonać pewną część pracy. Niewielki, a jednak ważny
udział jednostek może przyczynić się do zrealizowania
tych zamierzeń – na przykład przez oszczędzanie energii 
i wybieranie odnawialnych jej źródeł do ogrzewania
naszych domów, wytwarzania energii elektrycznej oraz do
napędzania samochodów.

Zwiększenie produkcji energii odnawialnej przyniesie
także inne korzyści. Pobudzi rozwój nowych technologii 
w tej dziedzinie i stworzy zapotrzebowanie na przemysł
oparty na wiedzy. Innymi słowy, oznacza to powstanie
miejsc pracy, zwiększoną konkurencyjność, nowe możli-
wości eksportowe i wzrost gospodarczy.

Produkcja energii wywiera duży wpływ na zmianę klimatu
– wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewa-
nia, chłodzenia oraz w innych sektorach oznacza mniejszą
emisję gazów cieplarnianych i zredukowanie zanieczysz-
czenia powietrza. Co więcej, zwiększone zużycie energii
pochodzącej z odnawialnych źródeł, takich jak biomasa,
jest ważnym sposobem na dywersyfikację źródeł energii.
Zwiększa też bezpieczeństwo dostaw energii, zmniejszając
zależność od importu ropy i gazu.

UE zdecydowanie podejmuje się osiągnąć te cele – w tym
względzie jesteśmy jednomyślni. Jestem przekonany, że
nadszedł czas, by zamienić słowa w działania.

Andris Piebalgs
Komisarz europejski ds. energii

Przedmowa
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Miliony ludzi w całej Europie starają się zmniejszać swój
udział w emitowaniu gazów cieplarnianych (GC), w tym
dwutlenku węgla, które są odpowiedzialne za globalne
ocieplenie. Jednocześnie na szczeblu europejskim 
wdrażamy polityki, które mają obywatelom w tym pomóc.

Zwiększenie udziału energii odnawialnej to z pewnością
jeden ze sposobów, by nasze dostawy energii stały się 
bardziej przyjazne dla środowiska. Wielu z Was żąda 
lepszych informacji o tym, czym są odnawialne źródła
energii i jak można je najlepiej wykorzystać.

Dlaczego zatem energia odnawialna jest tak atrakcyjna?
Zmiana klimatu nie jest jedynym powodem, by propa -
gować energię odnawialną. Jej wykorzystanie oznacza, 
że będziemy produkować więcej własnej energii 
w Europie, dzięki czemu dostawy tego surowca staną 
się bezpieczniejsze, co pomoże gospodarce europejskiej.

Ochrona środowiska
Sposób produkowania energii jest kluczowym zagadnie-
niem w ramach wysiłków podejmowanych w walce ze
zmianą klimatu. Dostawy energii są nadal zdominowane
przez paliwa kopalne, które, spalane dla uzyskania energii,
powodują emisję gazów cieplarnianych.

Natomiast odnawialne źródła energii (OŹE) emitują 
jedynie niewielkie ilości gazów cieplarnianych lub nie
wytwarzają ich wcale. Zwiększenie ich udziału w zestawie
wykorzystywanych źródeł energii zredukuje emisję gazów 
cieplarnianych i zmniejszy nasz zbiorowy „ekoślad”. Energia
odnawialna pomaga także zmniejszyć zanieczyszczenie
powietrza.
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Pewniejsze dostawy energii
Państwa UE są w coraz większej mierze zależne od impor-
towania paliw kopalnych (ropy i gazu) wykorzystywanych
w transporcie i do produkcji elektryczności. W rzeczywi-
stości około połowy energii zużywanej w Unii Europejskiej
pochodzi z importu. Co więcej, paliwa kopalne stanowią
79% unijnego wewnętrznego zużycia brutto. Problem
polega na tym, że zasoby paliw kopalnych są ograniczone.
Co więcej, ich dostawy są bardzo uzależnione od fluktuacji
cen oraz trudności logistycznych i politycznych.

Z tego względu ważne jest zmniejszenie naszej zależności
od importu paliw kopalnych i dokonanie dywersyfikacji
dostaw energii. Energia z odnawialnych źródeł pomoże 
w osiągnięciu tego celu, ponieważ wiąże się z wykorzysta-
niem większej ilości „własnej” energii opartej na naturalnych
zasobach Europy. 

Bodziec gospodarczy
Energia ze źródeł odnawialnych to także doskonała okazja
do pobudzenia przemysłowej konkurencyjności Europy.
Według prognoz stanie się ona konkurencyjna wobec
energii ze źródeł konwencjonalnych w perspektywie 
średnio- i długookresowej, tak więc możemy w przyszłości
zyskać, jeśli teraz wyjdziemy w tej dziedzinie na 
prowadzenie.

Promowanie inwestowania w energię ze źródeł odnawial-
nych powinno pomóc w zakładaniu firm, tworzeniu miejsc
pracy oraz wspieraniu innowacyjności w gospodarce UE.
Eksport technologii wykorzystywania odnawialnych źró-
deł energii do innych państw otworzy nowe możliwości
dia przedsiębiorstw, co stanowi kolejny bodziec 
gospodarczy w UE.



WYKORZYSTANIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ 
ODNAWIALNYCH
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Odnawialne źródła energii mogą być wykorzystane na
trzy sposoby:

• do produkcji elektryczności;
• do ogrzewania lub chłodzenia;
• jako biopaliwa w transporcie.

Te trzy zastosowania odpowiadają różnym procesom 
technologicznym i sektorom przemysłowym, ale wszystkie
mogą przyczynić się do zrealizowania głównego celu UE,
jakim jest zapewnienie bardziej zrównoważonych, bez-
pieczniejszych i bardziej konkurencyjnych dostaw energii.

Poszczególne rodzaje energii ze źródeł odnawialnych 
(s. 10–18) mogą być wykorzystane na wiele sposobów 
i nie zawsze nadają się do każdego celu (patrz tabela).
Energia wodna i energia wiatrowa mogą być wykorzy -
stane jedynie do produkcji elektryczności, podczas gdy
inne źródła, takie jak biomasa (materia organiczna), 
energia geotermalna i słoneczna mogą być użyte do 
produkcji zarówno elektryczności, jak i ciepła. 

Zastosowanie różnych rodzajów odnawialnych 
źródeł energii

Elektryczność
Energia ze źródeł odnawialnych już dzisiaj pomaga 
w produkcji elektryczności, którą wykorzystujemy na 
co dzień, gdy włączamy światło lub oglądamy telewizję 
(patrz tabela). Fakt, że unijne rynki energii zostały 
otwarte na szerszą konkurencję, zapewnia także nam 
jako konsumentom możliwość wyboru dostawcy 
elektryczności, który w większym stopniu wykorzystuje
odnawialne źródła energii.

Zgodnie z prawodawstwem UE wszystkie państwa 
członkowskie ustaliły krajowe cele określające proporcje
zużywanej elektryczności, która powinna pochodzić
z odnawialnych źródeł energii. Jeśli wszystkie kraje 
osiągną wyznaczone progi, do 2010 r. ponad jedna piąta 
elektryczności w UE będzie produkowana z odnawialnych
źródeł energii. Jednakże potrzebne są wzmożone wysiłki,
by zrealizować to zamierzenie.

Udział źródeł odnawialnych w produkcji elektryczności
(UE-27, 2005) 

TWh*

ENERGIA WIATROWA 70,5

ENERGIA SŁONECZNA – TECHNOLOGIA FOTOWOLTAICZNA 1,5

BIOMASA 80,0

ENERGIA WODNA 306,9

ENERGIA GEOTERMALNA 5,4

SUMA ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ 464,4

CAŁKOWITA PRODUKCJA ELEKTRYCZNOŚCI W UE-27 3 309

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 14,0%

Źródło: Eurostat 
* Terawatogodziny

ELEKTRYCZNOŚĆ CIEPŁO PALIWO

BIOENERGIA ✓ ✓ ✓

ENERGIA SŁONECZNA ✓ ✓

ENERGIA GEOTERMALNA ✓ ✓

ENERGIA WIATROWA ✓

ENERGIA OCEANICZNA ✓

MAŁE ELEKTROWNIE WODNE ✓
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Ogrzewanie i chłodzenie
Sektory grzewczy i chłodniczy są odpowiedzialne za 
połowę ostatecznego zużycia energii w UE. Jest ona 
wykorzystywana do ogrzewania domów i budynków, 
wytwarzania gorącej wody w domach oraz do dostaw 
ciepła dla przemysłu. W rzeczywistości to produkcja 
ciepła stanowi największy sektor energetyczny, 
wyprzedzając elektryczność czy transport.

Odnawialne źródła energii, takie jak biomasa (która 
obecnie dominuje w tej dziedzinie), energia słoneczna 
i geotermalna, mogą potencjalnie odegrać ważną rolę 
w sektorze grzewczym i chłodniczym. Odnawialne 
źródła energii stanowią jednak jedynie 10% całkowitego
zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia, potencjał 
ten jest więc daleki od pełnego wykorzystania.

Oznacza to, że należy zrobić więcej, by włączyć technolo-
gie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii do
głównego nurtu przemysłu grzewczego i chłodniczego. 

Udział źródeł odnawialnych w całkowitym 
zapotrzebowaniu na ciepło (UE-27, 2005)

Istnieje także możliwość szerszego
wykorzystania elektrociepłowni spalających biomasę,
które jednocześnie produkują elektryczność i ciepło, zwięk-
szając w ten sposób globalną wydajność energetyczną. 

Transport
Udział transportu w zużyciu energii i emisji gazów cieplar-
nianych zwiększył się w ciągu minionych lat, przez co
zagadnienie poprawy wydajności paliwowej i znalezienia
sposobu na redukcję emisji z transportu zyskało na znacze-
niu. Co więcej, 97,3% energii w sektorze transportowym
jest wytwarzane z produktów ropopochodnych (2005).

Biopaliwa (paliwa produkowane z materii organicznej) 
stanowią główny zamiennik benzyny i oleju napędowego
używanych w transporcie, dostępny na szeroką skalę
i stosowany także w zwykłych pojazdach. Wykorzystanie
biopaliw, takich jak biodiesel, bioetanol i w mniejszym
stopniu biogaz, może zatem stać się ważnym sposobem
propagowania zrównoważonego wykorzystania energii 
w transporcie oraz zmniejszenia zależności od paliw
kopalnych. Ponadto biopaliwa są generalnie bardziej
wydajne pod względem emisji gazów cieplarnianych 
niż paliwa kopalne, a zatem pomagają UE w spełnieniu
zobowiązań w dziedzinie redukcji emisji.

Obecnie biopaliwa stanowią tylko minimalną część paliw
wykorzystywanych w transporcie w UE (1,1% – 2005), 
ale Unia pracuje nad zwiększeniem tego udziału (patrz
także następny rozdział).

Mtoe*

BIOMASA 56,2

ENERGIA SŁONECZNA – CIEPLNA 0,7

ENERGIA GEOTERMALNA 0,7

CAŁKOWITA ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH 57,6

CAŁKOWITE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO 576

UDZIAŁ ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ 10%

Źródło: Eurostat 
* Miliony ton ekwiwalentu ropy 
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Unia Europejska podniosła w 2007 r. pułap docelowego
udziału energii odnawialnej w zestawie źródeł energii.
Komisja Europejska przedstawiła w styczniu 2007 r.
propozycję nowej polityki energetycznej dla Europy, 
która zawiera ambitne cele w dziedzinie energii i emisji,
jak również wytyczne dotyczące energii odnawialnej 
oraz plany solidniejszych ram prawnych. Cele przyjęte 
w marcu 2007 r. przez głowy państw UE są następujące:

Państwa UE będą musiały opracować krajowe plany 
działań w celu osiągnięcia indywidualnych progów, 
które łącznie pozwolą zrealizować zamierzony cel oraz
wyznaczyć poszczególne cele dla elektryczności, sektora
grzewczego i chłodniczego oraz biopaliw. Plany powinny
odzwierciedlać sytuacje danych krajów i brać pod uwagę
dostępne w nich odnawialne źródła energii.

Celowi polegającemu na zwiększeniu udziału biopaliw
będzie towarzyszył program rozwoju zrównoważonego,
który ma zapewnić, by biopaliwa wliczane do tej puli były

produkowane w sposób zrównoważony, niezależnie od
tego, czy odbywa się to w UE czy poza jej granicami. 
W 2007 r. Komisja przeprowadziła konsultacje społeczne
na temat sposobów osiągnięcia planowanych 10% oraz,
między innymi, odnośnie do kształtu programu rozwoju
zrównoważonego, kontroli wykorzystania gruntów oraz
zachęcania do produkcji tzw. biopaliw drugiej generacji,
na przykład bioetanolu ze słomy.

Cele w zakresie zmiany klimatu i wydajności
energetycznej
Cele w zakresie energii odnawialnej oraz oddzielne progi 
dla biopaliw w sektorze transportowym stanowią część 
szerszych wysiłków zmierzających do spełnienia zobowiązań
UE zakładających przynajmniej 20-procentową redukcję
emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. w porównaniu do
1990 r. Wysiłki te należy także połączyć z większą wydajnoś-
cią energetyczną – celem jest poprawa o 20% efektywności
energetycznej UE w porównaniu z prognozami dla 2020 r. –
oraz ze zmniejszeniem zużycia paliw kopalnych.

Najważniejsze dyrektywy UE dotyczące energii 
odnawialnej i wydajności energetycznej:
• Energia elektryczna wytwarzana ze źródeł odnawialnych

(dyrektywa 2001/77/WE)
• Charakterystyka energetyczna budynków 

(dyrektywa 2002/91/WE)
• Użycie w transporcie biopaliw lub innych paliw 

odnawialnych (dyrektywa 2003/30/WE)
• Opodatkowanie produktów energetycznych i energii

elektrycznej (dyrektywa 2003/96/WE)
• Kogeneracja (dyrektywa 2004/8/WE) 

Biopaliwa w transporcie: 
Co najmniej 10-procentowy udział biopaliw
w ogólnym zużyciu benzyny i oleju napędowego
w transporcie w UE obowiązujący wszystkie
państwa członkowskie do 2020 r.

Cele w zakresie odnawialnych źródeł energii:
Obowiązkowy 20-procentowy udział energii ze
źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii UE
osiągnięty do 2020 r.
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W jaki sposób można osiągnąć te cele?
By osiągnąć te cele, potrzebny jest znaczny wzrost
w trzech branżach energii ze źródeł odnawialnych – 
sektorach elektryczności, grzewczym i chłodniczym oraz
transportowym. Jest to wykonalne pod warunkiem 
podjęcia wspólnego wysiłku przez wszystkie rządy UE,
przemysł, jak również społeczeństwo. Jeśli będziemy
kupować produkty proekologiczne i wybierać w więk-
szym stopniu energię odnawialną, przyczynimy się 
bezpośrednio do rozwoju sektora produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych.

Od lat osiemdziesiątych UE wspiera energię odnawialną 
za pomocą swoich polityk, prawodawstwa, dotacji oraz
programów badań. Wśród już istniejących mechanizmów
są akty prawne dotyczące elektryczności ze źródeł 
odnawialnych oraz biopaliw (patrz poprzednia strona)
oraz przepisy dopuszczające zwolnienie z podatku lub
odpisy podatkowe na odnawialne źródła energii.

Zaangażujmy się – inicjatywa ManagEnergy 

oraz kampania Energetyka zrównoważona 

środowiskowo dla Europy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o energii odnawialnej,

mamy dobrą wiadomość: UE prowadzi kilka programów

promujących szersze zaangażowanie. Inicjatywa Komisji

Europejskiej ManagEnergy wspiera prace nad wydajno-

ścią energetyczną oraz energią ze źródeł odnawialnych

na szczeblu lokalnym i regionalnym przez warsztaty

szkoleniowe i wydarzenia online. Kampania Komisji

Energetyka zrównoważona środowiskowo dla Europy

pozwala zwiększyć wiedzę społeczeństwa o energii

odnawialnej i pomaga obywatelom odegrać rolę

w zmienianiu krajobrazu energetycznego. 

Więcej na temat możliwości zaangażowania:

www.managenergy.net/

www.sustenergy.org
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Unia Europejska jest światowym liderem w dziedzinie
energii odnawialnej, a sektor ten już teraz ma duże zna-
czenie gospodarcze. W tej branży w UE obroty wynoszą 
30 mld euro i zapewnia ona 350 tys. miejsc pracy.

W miarę jak technologie energii odnawialnej się rozwijały,
niektóre z nich – w szczególności energia wiatrowa – 
stawały się coraz powszechniej używane. Produkcja energii
odnawialnej stopniowo rośnie, a koszty maleją. Jednakże
rozwój ten jest nierówny w całej UE, a energia ze źródeł
odnawialnych nadal stanowi jedynie niewielką część całego
asortymentu energetycznego UE wobec dominacji gazu,
ropy i węgla. Ponieważ zewnętrzne koszty paliw kopalnych
– jak na przykład oddziaływanie na środowisko – nie są
w pełni brane pod uwagę, energia odnawialna zazwyczaj
nie może konkurować z konwencjonalnymi źródłami energii.

Poszczególne rodzaje energii odnawialnej znajdują 
się na różnych etapach rozwoju technologicznego
i handlowego. Takie źródła jak wiatr, woda, biomasa 
oraz energia słoneczna już dziś są opłacalne. 
Jednakże inne typy, na przykład ogniwa fotowoltaiczne 
(wykorzystujące silikonowe panele do produkowania 
elektryczności ze światła słonecznego), potrzebują 
zwiększonego popytu, by osiągnąć efekt korzyści skali.

Tak więc, choć energia ze źródeł odnawialnych już zaczęła
się sprawdzać, także jako energia bardziej przyjazna dla
środowiska, branża ta kryje w sobie duży potencjał rozwoju,
który ma dążyć do zwiększania udziału w rynku i uzyska-
nia silnej pozycji efektywnego kosztowo, powszechnie
stosowanego alternatywnego źródła energii.

Dane zawarte na tych stronach dostarczają dodatkowych
informacji na temat sytuacji w dziedzinie energii odna-
wialnej w UE. Dodatkowe, szczegółowe informacje na
temat poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł
energii, z których każdy ma ważną rolę do odegrania 
w spełnianiu celów energetycznych i emisyjnych UE,
zostały podane w następnych rozdziałach. 

Produkcja energii pierwotnej z odnawialnych źródeł 
energii w podziale na poszczególne źródła (UE-27, 2005) 

2000 2003 2004 2005 UDZIAŁ W ZUŻYCIU (2005)

87,0 93,8 99,4 104,2 8,5%

Źródło: Eurostat
* Miliony ton ekwiwalentu ropy 

Końcowe zużycie energii ze źródeł odnawialnych 
w UE-27 w latach 2000–2005 (Mtoe*)

Biopaliwa: 3,8%

Drewno: 52,2%

Odpady komunalne 
i stałe: 8,2%

Biogaz: 3,6%

Energia geotermalna: 4,5%

Biomasa i 
odpady:

67,8%

Źródło: Eurostat

Energia słoneczna: 0,7%

Energia wodna: 
22,0%

Energia wiatrowa: 5,1%
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Biomasa pochodzi z różnych rodzajów materii organicznej:
roślin energetycznych (nasion oleistych, roślin zawierają-
cych cukier), produktów leśnictwa, rolnictwa oraz miejskich
odpadów, takich jak drewno i odpady z gospodarstw
domowych. Biomasę można wykorzystać do ogrzewania,
produkcji elektryczności lub biopaliw dla transportu.

Wykorzystanie biomasy znacznie zmniejsza emisję gazów
cieplarnianych. Dwutlenek węgla wydzielany w czasie jej
spalania jest równoważony przez ilość pochłoniętą w czasie
wzrostu rośliny. Jednakże nie da się uniknąć pewnej emisji
przy uprawie roślin oraz produkcji paliwa – tak więc biomasa
nie jest całkowicie wolna od emisji dwutlenku węgla. 

Poszczególne rodzaje biomasy wykorzystują różne 
technologie i procesy do produkcji bioenergii:

Biomasę stałą (na przykład drewno lub słomę) można
wykorzystać do produkcji bioenergii w procesach takich,
jak spalanie, piroliza, hydroliza lub gazyfikacja.

Biogaz produkuje się z odpadów organicznych przez 
fermentację beztlenową lub uzyskuje z gazu wysypisko -
wego. Można go wykorzystać do napędzania pojazdów
przystosowanych do spalania gazu naturalnego.

Biopaliwa pochodzą z odnawialnych źródeł wykorzystu -
jących biomasę (materię organiczną lub rośliny). Jest 
to jedyne, szeroko dostępne źródło energii, które może 
zastąpić paliwa kopalne w sektorze transportowym.

Dlaczego warto wykorzystywać biomasę?
• Pozwala na dywersyfikację dostaw energii
• Zastępuje konwencjonalne paliwa emitujące 

duże ilości dwutlenku węgla
• Pomaga w recyklingu odpadów
• Produkcja daje i chroni miejsca pracy na obszarach wiejskich
• Umacnia pozycję technologicznego lidera UE

w dziedzinie bioenergii

Bioenergia: biomasa, biogaz i biopaliwa

NAJWAŻNIEJSZE RODZAJE ENERGII 
ODNAWIALNEJ

Rozwój bioenergii: biogaz AGROPTI 

Projekt AGROPTI-gaz dotyczył budowy zakładu produkcji

biogazu w Västerås w Szwecji, w którym wykorzystywane

są uprawy energetyczne i odpady gospodarstw

domowych. Jest tam także dział poprawiający jakość

biogazu, tak by mógł on być wykorzystywany

w pojazdach, oddział zaopatrujący stacje paliwowe 

dla autobusów i samochodów, jak również magazyn 

do przechowywania kiszonki. Zakład produkcji biogazu,

otworzony w listopadzie 2005 r., opiera swoją działalność

na zrównoważonej współpracy między miastem a wsią.

Jest to przykład koncepcji łączącej produkcję biogazu 

z zarządzaniem odpadami, którą można by zastosować 

w wielu miastach w całej Europie.

http://ec.europa.eu/energy/res/sectors/doc/bioenergy/

anaerobic_digestion_biogas/nne5_2000_484.pdf
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Obecnie w transporcie wykorzystuje się dwa główne
rodzaje biopaliw – biodiesel i bioetanol. Są to paliwa 
płynne wytwarzane z upraw rolnych.

Biodiesel jest zazwyczaj produkowany z tak zwanych
roślin oleistych, jak na przykład rzepak lub słonecznik.
Powstaje w wyniku reakcji olejów roślinnych z metanolem.

Bioetanol jest wytwarzany głównie w wyniku fermentacji
cukru z buraków cukrowych, różnych zbóż, owoców
a nawet w wyniku destylacji wina. Trwają prace nad 
biopaliwami drugiej generacji, produkowanymi z wsadu
biomasy celulozowej. Pozwoliłoby to na stosowanie nowych
metod produkcji biopaliw z plonów, produktów ubocznych
oraz odpadów rolnych i leśnych jak również z drewna, 
miazgi i papieru za pomocą bardziej złożonych reakcji.

Dlaczego warto wykorzystywać biopaliwa?
• Stanowią jedyną szeroko dostępną odnawialną 

alternatywę dla paliw kopalnych w transporcie
• Pomagają w recyklingu odpadów
• Pozwalają na dywersyfikację źródeł dostaw energii 

w państwach nieprodukujących ropy naftowej
• Redukują emisję CO2 i innych zanieczyszczeń
• Tworzą miejsca pracy, zwłaszcza w rolnictwie

Rozwój biopaliw: alternatywne paliwa do pojazdów

silnikowych BEST

Projekt BEST (Bioetanol na rzecz zrównoważonego 

transportu) ma na celu wspieranie bioetanolu

i stworzenie warunków dla sukcesu rynkowego pojazdów

napędzanych etanolem. W tym celu realizowane

są kampanie marketingowe oraz akcje wprowadzania

pojazdów i tworzenia sieci dystrybucyjnych

w 10 strategicznie dobranych miejscach w ramach

zintegrowanego partnerstwa publiczno-prywatnego

pomiędzy miastami/regionami, producentami

samochodów, producentami paliwa, stacjami

benzynowymi i właścicielami flot pojazdów. Projekt

ma doprowadzić do powstania 9000 pojazdów i ponad

150 stacji paliwowych, przez co stanie się on największą

inicjatywą wspieraną przez Komisję Europejską mającą

zademonstrować możliwości pojazdów z alternatywnym

systemem napędowym.

http://ec.europa.eu/energy/res/fp6_projects/doc/amf/

factsheets/best.pdf
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Słońce jest podstawowym źródłem energii dla naszej 
planety. Systemy wykorzystujące energię słoneczną są 
w stanie przechwycić promienie słoneczne oraz wysoką
temperaturę i przetworzyć je w czyste źródło energii 
cieplnej lub elektryczności.

Byśmy mogli wyprodukować elektryczność, moc słońca
musi być skupiona, czyli skoncentrowana. Wynika to
z faktu, że promienie słoneczne docierające do powierzch-
ni ziemi mają gęstość odpowiednią do produkcji ciepła, 
ale niewystarczającą do stworzenia skutecznego cyklu 
termodynamicznego do wytwarzania elektryczności.

Są różne rodzaje technologii i systemów koncentrujących
energię słoneczną (CSP):

Paraboliczne kolektory słoneczne lub wygięte „koryta”
skupiają promienie słoneczne w jednym punkcie, 
by zbierać energię cieplną słońca.

Elektrownie w wieżach słonecznych zawierają setki, 
a nawet tysiące luster podążających za ruchem słońca 
i skupiających jego promienie na odbiorniku znajdującym
się na szczycie wieży.

Systemy talerzy i silników słonecznych, w których parabo-
liczne talerze przekazują promieniowanie słoneczne do silni-
ka Stirlinga wykorzystującego oddziaływanie ciepła na ciecz.

Promienie słoneczne mogą być również wykorzystane do
wywoływania reakcji chemicznych, by produkować paliwa
i chemikalia. W perspektywie średnio- i długoterminowej
pojawią się inne zastosowania technologii przyjaznych 
dla środowiska.

Dlaczego warto wykorzystywać 
energię słoneczną?
• Pozwala na dywersyfikację dostaw energii
• Zmniejsza emisję
• Stwarza miejsca pracy i stymuluje rozwój gospodarczy

na szczeblu lokalnym
• Wykorzystuje niewyczerpalne źródło energii
• Może służyć do produkcji ciepła jak również, gdy energia

jest skupiona, elektryczności

Energia słoneczna: skupianie energii słońca

Rozwój systemu skupiania energii słońca: 

PS10 – wieża mocy

W Sewilli, w Hiszpanii, znajduje się pierwsza w Europie

komercyjna elektrownia słoneczna z systemem skupiania

energii – nazwana PS10. Zakład powstał dzięki wsparciu

funduszy Programu Ramowego na rzecz Badań

i Rozwoju UE i został uruchomiony w marcu 2007 r. 

PS10 ma produkować wystarczająco dużo elektryczności,

by zaopatrzyć 10 tys. osób, co pozwoli uniknąć emisji

około 16 tys. ton dwutlenku węgla co roku. Ponad

600 ruchomych luster skupia promienie słoneczne

na szczycie wysokiej na 115 m wieży, gdzie znajduje się

odbiornik słoneczny i turbina parowa. PS10 to pierwsza

z serii elektrowni słonecznych, które mają powstać

w tym rejonie.

http://ec.europa.eu/energy/res/sectors/csp_diss_en.htm
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Produkcja energii za pomocą zjawiska fotowoltaicznego
polega na wykorzystywaniu fotoogniw, które bezpośred-
nio przemieniają światło w elektryczność. Energię można
przechowywać w bateriach ładowanych chemicznie lub 
w inny sposób. Systemy fotowoltaiczne podłączone do
sieci elektrycznej nie wymagają magazynowania energii.

System fotowoltaiczny jest na razie drogim rozwiązaniem,
dlatego też niektóre państwa członkowskie UE postanowiły
wesprzeć tę technologię, obniżając stopniowo jej koszty.
Co więcej, badania finansowane przez UE przyczyniają się
do udoskonalania technologii i osiągnięcia korzyści skali,
które obniżają cenę elektryczności wytwarzanej w instala-
cjach fotowoltaicznych podłączonych do sieci w Europie.

UE już teraz jest światowym liderem w dziedzinie systemów
fotowoltaicznych: około jednej trzeciej energii fotowoltaicz-
nej produkowanej na świecie pochodzi z UE.

Dlaczego warto wykorzystywać systemy fotowoltaiczne?
• Wykorzystują darmowe i niewyczerpalne źródło energii
• Nie wytwarzają hałasu, nie emitują szkodliwych 

i zanieczyszczających gazów
• Dostosowane są zarówno do obszarów gęsto, 

jak i słabo zaludnionych
• Wymagają tylko minimalnej konserwacji
• Łatwa instalacja i rozbudowa dzięki wykorzystaniu 

systemów modułowych

Badania nad słoneczną technologią fotowoltaiczną:

oświetlenie fotowoltaiczne w budynkach

Wykorzystanie systemów fotowoltaicznych w budynkach

stanowi atrakcyjny sposób produkowania energii odna-

wialnej. Fotowoltaiczne żaluzje przy szklanych fasadach

i oknach nie tylko produkują energię, lecz także mogą

osłaniać przed bezpośrednim światłem słonecznym, by

zapobiec przegrzaniu budynku. Jednocześnie przepusz-

czają wystarczająco dużo światła dziennego, by uniknąć

stosowania sztucznego oświetlenia. Namierzanie pozycji

słońca prowadzi do optymalizacji produkcji energii oraz

stopnia zacienienia w zależności od pory dnia, roku oraz

pogody. W ramach projektu oświetlenia fotowoltaiczne-

go instalowano lekkie fotowoltaiczne systemy kontroli

słonecznej na fasadach i dachach w celu zwiększenia

potencjału rynkowego. Szczegółowe informacje na

temat tego i innych projektów wykorzystania technologii

fotowoltaicznej można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/energy/res/sectors/doc/photovoltaic/

european_photovoltaics_en.pdf

Energia słoneczna: technologia fotowoltaiczna



Słoneczne systemy cieplne są oparte na prostej zasadzie,
znanej od wieków: słońce podgrzewa wodę znajdującą się
w ciemnym naczyniu. Przetwarzanie promieni słonecznych
do ogrzewania lub chłodzenia ma wiele zastosowań,
włącznie z podgrzewaniem wody w domu, ogrzewaniem
budynków i produkowaniem ciepła potrzebnego w proce-
sach przemysłowych, chłodzeniem wspomaganym energią
słoneczną, odsalaniem oraz wykorzystaniem na pływalniach.

Ogrzewanie słoneczne polega na wykorzystaniu systemów,
które mechanicznie przekazują ciepło za pomocą cieczy
roboczych, takich jak olej, wody lub powietrza.

Ogrzewanie: nawet najprostsze słoneczne systemy cieplne
mogą dostarczać część (czasami znaczną) ciepłej wody
używanej w domu. Pomimo iż takie systemy są oczywiście
bardziej wydajne w słonecznym klimacie, większa 
skuteczność nowego sprzętu sprawia, że wszędzie w UE
mogą one przynajmniej częściowo przyczynić się do
ogrzewania wody lub pomieszczeń (często w połączeniu 
z istniejącymi systemami bojlerów). Dlatego też w UE 
pod względem udziału energii słonecznej w ogrzewaniu
Niemcy i Austrię wyprzedzają tylko Cypr i Grecja.

Chłodzenie: energia słoneczna może być także wykorzy-
stana w systemach chłodzenia, na przykład do klimatyzacji
z instalacją pochłaniania ciepła (przypominającą zasadę 
działania lodówki). Przy wsparciu bojlerów zasilanych 
biomasą możliwe jest stworzenie systemu chłodzenia 
zasilanego w 100% energią odnawialną.

Dlaczego warto wykorzystywać 
cieplną energię słoneczną?
• Stanowi tańsze rozwiązanie wykorzystujące 

energię słoneczną
• Jest prosta, tania i łatwo dostępna, nawet 

w domach wolnostojących
• Wymaga tylko minimalnej konserwacji
• Wykorzystuje obficie dostępne, darmowe 

i niewyczerpalne źródło energii
• Nie daje efektów ubocznych

Słoneczne systemy ogrzewania i chłodzenia
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Opracowywanie słonecznych systemów ogrzewania 

i chłodzenia: SOLAIR (klimatyzacja)

Zużycie elektryczności związane z klimatyzacją zwiększa

się lawinowo w całej UE. Wykorzystanie słonecznej

energii cieplnej do systemów klimatyzacji – do tej pory

względnie nowej technologii – stanowi alternatywę 

z olbrzymim potencjałem. Projekt SOLAIR ma na celu

zwiększenie obecności na rynku systemów klimatyza-

cyjnych zasilanych energią słoneczną dla małych

i średnich instalacji w budynkach mieszkalnych

i handlowych. Stara się pokonać przeszkody rynkowe,

takie jak brak świadomości, wiedzy praktycznej oraz

spójnych informacji, prowadząc badania rynku, przez

zwiększanie wydajności oraz promocję.

www.solair-project.eu/



Energia wiatrowa jest jedną z najbardziej obiecujących
technologii odnawialnych źródeł energii i stanowi 
dziedzinę, w której nastąpił już znaczny rozwój, 
prowadzący do udoskonaleń, dzięki którym produkcja
energii stała się bardziej wydajna. W latach 1995–2005 
całkowita wydajność energii wiatrowej w UE zwiększała
się średnio o 32% rocznie.

Nowoczesne turbiny wiatrowe produkują energię, 
przekazując pęd przepływającego powietrza do łopat 
wirnika. Energia generowana przez turbiny zależy od
gęstości powietrza, szybkości wiatru oraz rozmiaru 
turbiny. Wirniki większości turbin wiatrowych są 
ustawione przodem do wiatru i obracają się, podążając 
za zmianami jego kierunku. Skupiona energia jest 
przekazywana do obracającego się wału i przekształcana 
w elektryczność.

Dlaczego warto wykorzystywać energię wiatru?
• Stanowi źródło czystej energii wolnej od emisji 

dwutlenku węgla 
• Niewielkim kosztem dostarcza energię 

produkowaną lokalnie
• Już teraz stanowi ważną, eksportową branżę przemysłu
• Zmienia krajobraz, ale działalność rolna i przemysłowa

może nadal być prowadzona wokół instalacji
• Można ją stosować zarówno na lądzie, jak i u wybrzeży

Energia wiatrowa

Badania nad energią wietrzną: 

DOWNVInD przybrzeżne farmy wiatrowe

Projekt DOWNVInD (niewidoczne dla oczu odległe farmy

wiatrowe na głębokich wodach) dotyczy przełomowych

zmian technologicznych pozwalających na tworzenie

farm wiatrowych o dużej wydajności, umiejscowionych 

u wybrzeży na głębokich wodach. Obejmuje projekt

demonstracyjny, polegający na zainstalowaniu i monito-

rowaniu dwóch generatorów z turbinami wiatrowymi na

głębokich wodach u wybrzeży północno-wschodniej

Szkocji. Ta inicjatywa stanowi, między innymi, pionierskie

działanie w ramach rozwoju farm wiatrowych na głębokich

wodach, ma pomóc w udoskonalaniu i wprowadzaniu

technologii na rynek oraz sprzyjać dzieleniu się wiedzą

i doświadczeniem w całej Europie.

www.downvind.com
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Oceany pokrywają trzy czwarte powierzchni naszej 
planety. W związku z tym energia oceaniczna stanowi
jedno z najbardziej obfitych odnawialnych źródeł energii.
Pochodzi ona z przepływów energii generowanych przez
fale, pływy, prądy morskie, jak również z różnic w zasoleniu
i temperaturze. Potrzeba jednak czasu, by technologia 
ta stała się konkurencyjna w stosunku do bardziej zaawan-
sowanych technik wykorzystania innych odnawialnych
źródeł energii.

Technologie wykorzystujące energię fal różnią się
w zależności od lokalizacji przetwornicy w stosunku do
linii brzegowej. Może to być urządzenie zainstalowane na 
brzegu albo umieszczone w morzu, niedaleko brzegu albo
na otwartym morzu. Ta druga opcja pozwala wykorzystać
potężniejsze fale występujące na głębokich wodach.

Europa jest światowym liderem w dziedzinie technologii
energii fal. Co więcej, biorąc pod uwagę, że niektóre 
państwa europejskie inwestują w badania i rozwój lub
projekty demonstracyjne, UE powinna zająć uprzywi -
lejowaną pozycję, gdy powstanie komercyjny rynek dla
tej technologii.

Systemy pływowe służą do produkcji elektryczności
z energii przypływów i odpływów. Jest to możliwe 
dzięki tamom wykorzystującym podnoszenie się 
i opadanie poziomu morza lub turbinom uzyskują cym
energię z prądów pływowych w sposób porównywalny 
do technologii energii wiatru.

Dlaczego warto wykorzystywać 
energię oceaniczną?
• Nie wymaga paliwa
• Nie produkuje odpadów
• Nie ma znacznego oddziaływania na środowisko
• Wykorzystuje pełną przewidywalność pływów
• Stanowi fascynującą dziedzinę do dalszych badań

Energia oceaniczna
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Badania nad energią oceaniczną: skoordynowane

działanie w zakresie energii oceanicznej (CA-OE)

Zakłady przemysłowe wykorzystujące energię oceaniczną

i społeczności naukowe zajmujące się nią są na razie 

nieliczne i rozproszone. Jednocześnie istnieje kilka 

systemów pozyskiwania energii oceanicznej zawierających

nowe i niewypróbowane technologie, które poszukują

finansowania, by stworzyć działające prototypy na morzu.

Projekt skoordynowanego działania w zakresie energii

oceanicznej (CA-OE) stara się opracować wspólną bazę

wiedzy, by wdrożyć skoordynowane podejście 

do najważniejszych dziedzin badań i rozwoju energii 

oceanicznej. Ma on także na celu stworzenie forum dla

długofalowego wprowadzania na rynek obiecujących

wyników badań naukowych. Projekt ten przewiduje także

ocenę danych o systemach energii oceanicznej 

wypróbowanych w prawdziwych warunkach morskich.

www.ca-oe.net/home.htm



Energia wodna powstaje dzięki przemieszczaniu się mas
wody, na przykład w rzekach, kanałach lub strumieniach.
Systemy wodne przekształcają potencjalną energię wody
płynącej pod pewnym nachyleniem (lub spadkiem) w moc,
którą można wykorzystać. W ten właśnie sposób rozwinęła
się produkcja elektryczności na świecie.

Takie systemy wymagają odpowiedniego zlewiska wody 
z opadów, pewnego spadku wody, rur lub urządzeń do
przesyłania wody do turbin i turbinowni zawierającej
generator prądu oraz instalacji do regulacji wody. 
Po wykorzystaniu woda wraca do naturalnego cieku.

Małe elektrownie wodne zazwyczaj definiuje się jako
zakłady z zainstalowaną mocą poniżej 10 MW, podczas
gdy elektrownie działające na dużą skalę wykorzystują
wielkie tamy i zbiorniki wodne. Małe elektrownie wodne
są szczególnie przydatne do produkowania elektryczności
w odizolowanych obszarach. Duże elektrownie zbliżają 
się do punktu saturacji, dlatego też, tam gdzie jest to 
możliwe, preferowane są małe zakłady.

Dlaczego warto wykorzystywać elektrownie wodne?
• Pozwalają na dywersyfikację dostaw energii
• Wspomagają rozwój lokalny 
• Pomagają w konserwacji koryt rzek
• Są dostosowane do potrzeb elektryfikacji 

obszarów wiejskich
• Charakteryzują się wysokim wskaźnikiem zwrotu energii

Elektrownie wodne i małe elektrownie wodne
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Rozwój małych elektrowni wodnych: 

kampania promocyjna SHERPA

Istnieje kilka przeszkód w szerszym zastosowaniu małych

elektrowni wodnych, między innymi brak wiedzy o tej

technologii oraz nieprzystosowane metody planowania

przestrzennego. Kampania na rzecz promocji małych

elektrowni wodnych (SHERPA) zmierza do pokonania

tych trudności, w szczególności w nowych państwach

członkowskich UE. Celem inicjatywy SHERPA jest 

uświadomienie decydentom korzyści płynących z zasto-

sowania tej technologii jako odnawialnego źródła energii

oraz pomoc w stworzeniu korzystnych warunków do jej

dalszego rozwoju.

www.esha.be/index.php?id=80



Energia geotermalna jest używana od wieków do 
podgrzewania wody do kąpieli oraz do ogrzewania. 
Jest pozyskiwana z naturalnego ciepła ziemi w formie
suchej, jako para lub ciecz i może być wykorzystywana
do produkcji elektryczności oraz do ogrzewania.

Głębokie zasoby geotermalne obejmują: energię hydro -
termalną (gorąca woda lub para uwięziona w popękanych
lub porowatych skałach), zasoby usytuowane głęboko pod
ziemią pod ciśnieniem (gorące formacje wodonośne pod
wysokim ciśnieniem) oraz wzmocnione systemy geotermalne
(suche, lecz wyjątkowo gorące formacje geologiczne).

W Europie pompy ciepła stanowią najbardziej obiecującą
metodę wykorzystania energii geotermalnej. Polega ona
na uzyskiwaniu ciepła z gorących, płytko położonych 
płynów geotermalnych oraz przekazywaniu go do wody
lub powietrza, używanych do ogrzewania pomieszczeń.
Nawet na niewielkich głębokościach (50–100 m) ziemia
kryje ciepło, które można wydobywać za pomocą pomp
ciepła, często znajdujących się w ogrodach podmiejskich
posesji, i wykorzystywać do ogrzewania domów. Ciepło
może także być odprowadzane do ziemi w ramach 
magazynowania go lub jako sposób na klimatyzowanie
domów i budynków.

Dlaczego warto wykorzystywać 
energię geotermalną?
• Redukuje emisję gazów cieplarnianych
• Wykorzystuje niewyczerpalne źródło energii
• Może zapewniać bezpośrednie ogrzewanie
• Wymaga mniejszego terenu niż inne źródła energii
• Jest dostępna w każdym momencie

Energia geotermalna i pompy ciepła
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Badania nad energią geotermalną: energia Low-Bin

Projekt Low-Bin zmierza do opracowania wydajnej,

binarnej energii geotermalnej o niskiej temperaturze.

Stara się poprawić efektywność kosztową, konkurencyj-

ność i penetrację rynku geotermalnych systemów 

produkowania elektryczności, obejmując jednocześnie

zasoby hydrotermalne do natychmiastowego wprowa-

dzenia na rynek oraz przyszłościowe systemy gorących

suchych skał. W ramach projektu realizowane są badania

teoretyczne, eksperymenty laboratoryjne, prace 

poprzedzające stworzenie prototypów oraz ocenianie,

zatwierdzanie i rozpowszechnianie technologii. 

http://ec.europa.eu/energy/res/fp6_projects/doc/

geothermal/factsheets/low_bin.pdf



Unijne programy ramowe na rzecz badań i rozwoju (PR)
od wielu lat przyczyniają się do udostępniania coraz 
skuteczniejszych technologii odnawialnych źródeł energii
i podłączania ich do sieci energetycznej.

Prace badawcze będą kontynuowane w ramach siódmego
programu ramowego (7.PR) w latach 2007–2013. Celem ich
jest opracowanie bardziej zrównoważonego, bezpieczniej-
szego i konkurencyjnego systemu energetycznego. 
W dziale 7.PR poświęconym współpracy na sektor energe-
tyczny przeznaczono 2,4 mld euro.

Priorytety w ramach energii odnawialnej są następujące:
• Technologie produkowania odnawialnej elektryczności 

– w celu zwiększenia ich wydajności i niezawodności
• Systemy i technologie produkcji odnawialnych paliw 
• Technologie pozwalające wdrożyć tańsze, wydajniejsze

systemy ogrzewania i chłodzenia zasilane energią 
odnawialną

Tymczasem powstały europejskie platformy technologiczne,
działające w dziedzinie energii i uwzględniające systemy
fotowoltaiczne, biopaliwa, słoneczne technologie cieplne
oraz energię wiatrową. Pozwalają one społeczności
naukowej, przedstawicielom przemysłu i innym
zainteresowanym stronom opracowywać szczegółowe
wytyczne badawcze.

Inteligentna energia
Unijny program „Inteligentna Energia – Europa” (IEE) to
pionierski projekt w dziedzinie promocji wykorzystania
energii odnawialnej. Inicjatywa IEE, której budżet na lata
2007–2013 wynosi 727 mln euro, jest częścią szerszego
programu UE nazwanego „Konkurencyjność i innowacje”.
Ma pomóc w usuwaniu barier, zwłaszcza administracyj-
nych, które nadal przeszkadzają w rozpowszechnianiu
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Cele tej inicjatywy są następujące:
• Zwiększenie wykorzystania i zapotrzebowania na 

wydajność energetyczną
• Promowanie odnawialnych źródeł energii oraz 

dywersyfikacji energetycznej
• Wspieranie dywersyfikacji paliw oraz wydajności 

energetycznej w transporcie

Witajcie w nowym domu 

wolnym od emisji dwutlenku węgla!

Gospodarstwa domowe odpowiadają za emitowanie

znacznych ilości dwutlenku węgla. Jednakże wszystko 

to może się zmienić w przyszłości dzięki powstawaniu

domów neutralnych pod względem emisji dwutlenku

węgla lub z zerową emisją. Te nowo zaprojektowane 

„ekodomy” produkują własną energię z odnawialnych 

źródeł i są niezwykle dobrze ocieplone, by uniknąć utraty

ciepła. Takie budynki być może jeszcze nie stały się normą,

ale nie powinno nas zdziwić, jeśli za kilka lat zamieszkamy

w jednym z nich. Ciepło i elektryczność będą wówczas

pochodzić z własnych bojlerów na biomasę i paneli 

słonecznych, co znacznie zmniejszy nasz „ekoślad”.

19

SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ



PERSPEKTYWA ROKU 2020

Prognozy Komisji Europejskiej w dziedzinie energii 
odnawialnej do 2020 r.:

• odnawialne źródła energii będą w najbliższych latach
służyć do wytwarzania coraz większej ilości elektrycz -
ności – prognozy pokazują, że produkcja odnawialnej 
elektryczności w latach 2004–2020 mogłaby się potroić; 

• odnawialna energia grzewcza także się rozwija – 
prognozowana produkcja także będzie konsekwentnie
rosła do 2020 r. Oba te trendy są wyraźnie widoczne 
na wykresie poniżej;

Wzrost energii odnawialnej w UE-25 w podziale 
na technologie (GW h/a*) 

• większa produkcja energii odnawialnej ma przynieść śro-
dowisku znaczne korzyści – pozwoli uniknąć emisji setek
milionów ton dwutlenku węgla co roku.  
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Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/energy/index_en.html

Biopaliwa

Pompy ciepła

Słoneczne ogrzewanie termalne i ciepła woda

Ogrzewanie biomasą stałą (poza siecią)
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Ogrzewanie odpadami biologicznymi (w sieci)
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Ogrzewanie biogazem (w sieci)
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Źródło: Model Green-X z Instytutu Fraunhofera oraz EEG
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