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Evropská unie: Zemní plyn bude nezbytný 
při přechodu k zelené energetice 
 
Zemní plyn bude v některých odvětvích hrát důležitou roli při přechodu k energii 
z obnovitelných zdrojů, upozornil Frans Timmermans, místopředseda Evropské komise pro 
Zelenou dohodu pro Evropu, a dodal, že již existující infrastruktura by pak mohla zlevnit 
přechod k vodíku. 
 
Evropská komise představila v minulých dnech fond oživení ve výši 750 miliard eur, který má 
členským státům pomoci vyrovnat se s ekonomickou krizí způsobenou nemocí COVID-19. 
Navzdory principu „do no harm“, který obecně vyloučí podporu projektů využívajících fosilní 
paliva, upozornil Timmermans, že v případě zemního plynu nemůže být Evropská unie takto 
striktní. „Projektům založeným na fosilních palivech se snažíme co nejvíce vyhnout. Musím 
ovšem připustit, že v některých odvětvích bude pravděpodobně nutné využívat zemní plyn 
při přechodu od uhlí k energii z obnovitelných zdrojů,“ prohlásil Timmermans k dotazu 
ohledně podpory fosilních paliv. 
 
Dosavadní plynová infrastruktura pak může být přizpůsobena tak, aby mohla být v budoucnu 
využita pro vodík. To by mohlo výrazně snížit investiční náklady na jeho využití. Evropská 
unie dlouhodobě považuje vodík za jednu ze svých priorit a předpokládá, že bude tvořit 
podstatnou část budoucího energetického mixu. „Čím více zajistíme dvojí využití (existující 
plynové) infrastruktury, tím levnější bude v budoucnu přechod k zelenému vodíku,“ řekl 
Timmermans. 
 
Některé země Evropské unie, mezi nimi i Česká republika, již v rámci přípravy fondu oživení 
usilovaly, by byl zemní plyn zařazen mezi ekologicky čistý zdroj energie. Tím by na podporu 
dosáhly i projekty výstavby plynové infrastruktury. Plyn je pak předmětem sporů mezi 
členskými státy dlouhodobě a v rámci jednání o Zelené dohodě pro Evropu, ke které se fond 
hlásí, nebyl výslovně zařazen ani mezi čisté ani mezi škodlivé zdroje. 

 
Zdroj: Anopress, NEWTON Media, a.s., www.oenergetice.cz, 02.06.2020 
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