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چکیده
ظهور مفهوم «توسعه پايدار» تحولي اساسیي رر بخی

هیا مخلفی اقلصیار و سیاسیي ووامی بیه وویور وورر.رر همیی ایاراو

بهرهبررار از انرژ ها تجديدپذير برا حفاظت محیط زيست رر سالها اخیر بهطور گسلررها رر کشورها توسیعه يافلیه ملیداول
گرريده است .مدل اتحاريه اروپا برا کاربرر انرژ ها تجديدپذير رر راسلا تحقق توسعه پايدار يکي از مدلها موفق رر اي زمینیه بیه
شمار مي ويد .سیاست اتحاريه اروپا رر بهره بررار از مناب انرژ تجديد پذير عالوه بر ايجار تنوع مناب انیرژ

گامهیا اساسیي بیرا

وفوگیر از بروز خسارات زيست محیطي و وسیبها غیر قابل وبران به محیط زيست محسو ميگررر .اي اتحاريه بیا االیالق قیوانی
قبفي و اضافه نمورن بخ ها مربوط به حفاظت محیط زيست برا تحقق هر اه بیشلر اهداف توسعه پايدار رر کشورها اروپیايي گیام
هايي اساسي بر راشله است .هدف از اي تحقیق بررسي نظام حقوقي فعفي اتحاريه اروپا رر خصیو

تشیويق و گسیلرب بهرهبیررار از

مناب تجديد پذير رر راسلا توسعه پايدار ميباشد که ميتواند به عنوان يکي از الگوها مطرق رر اي زمینه مورر مطالعه قرار گیرر.

کلمات کلیدی :توسعه پايدار اتحاريه اروپا محیط زيست قوانی راخفي حقوق بی المفل محیط زيست حقوق انرژ

 -1اسلاريار رانشکده محیط زيست و انرژ رانشگاه وزار اسالمي واحد عفوم و تحقیقات تهران *(مسئول مکاتبات)
 -2کارشناس ارشد حقوق محیط زيست رانشگاه وزار اسالمي واحد عفوم و تحقیقات تهران
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مقدمه
مفهیوم توسیعه پايیدار کیه رر بیانییه وهیاني محییط زيسیت و

طور گسلررها رر رسلرس هسلند .اي تفیاوت مسیفمي اسیت

توسعه( )1ريو  1992رسمیت پیدا کرر ابلدا رر گزارب«وينیده

که رر مقايسه با مناب ملعارف انرژ ووور رارر کیه بیشیلري

مشلرك ما» موسوم به گزارب کمیسییون برانیت لنید 1991

حجم ونها بايد از مناطق بعضیاً نیاام وارر اتحاريیه اروپیا شیور.

مطرق گرريد .نقطه شروع برا کار کمیسیون شناخت ونچه که

بنابراي امروزه مناب انرژ تجديدپذير نق

مهمیي رر امنییت

بشريت را رر وينده مورر تهديد قیرار خواهید رار بیور .گیزارب

عرضه انرژ اتحاريه اروپا ايفا ميکنند و انرژ ها تجديدپیذير

«وينده مشلرك ما» با اي مقدمه شروع ميشور که «زمی يکي

اي پلانسیل را رارند که وابسلگي اتحاريه اروپا به واررات انرژ
رهند .عالوه بیر ون بیرخالف انرژ هیا فسییفي کیه

است ولي وهان يکي نیست .همه کشیورها بیرا بقیا و کسیب

را کاه

موفقیت بدون تووه به اثرات ون بر سايري تالب ميکننید .رر

بهره بررار از ونها رارا الدمات و و هوايي -مونوکسییدکرب

اي شرايط تنها عده کمي از مصرف کنندگان با تولیدات وينیده

 -اسییت انرژ هییا تجديدپییذير مییيتواننیید بییه الکلريسیییله

باقي خواهند ماند و بیشیلر مصیرف کننیدگان بیه سیخلي و بیا

گرماي  /سرماي

و سوخت تبديل شوند بیدون اينکیه اثیرات

کملري میزان امکانات و با گرسنگي بیمار و مرگ زوررس و

خسارت بار زيست محیطي راشله باشند.

بدبخلي رست و پنجه نرم خواهند کرر» .گزارب برا مقابفه بیا

با اي همیه رر شیرايط کنیوني بیازار منیاب انیرژ

از اندازه و از میان برراشل فقر تعريفي

تجديدپذير رر بیشلر موارر هنوز گرانلر از مناب ملعارف انیرژ

از توسعه پايدار ارايه راره است«:توسعها که نیازهیا امیروز را

هسییلند گراییه هزينییهها بفنیید مییدت بهرهبییررار از منییاب

بدون به مخاطره انیداخل توانیايي تولیید بیرا وينیده مرتفی

ملعارف تولید انرژ بیشلر است .از طرف ريگیر بهرهبیررار از

ميسییازر» ( .)2از اي ی رو بییر اسییاس تعري ی توسییعه پايییدار

مناب انرژ ها تجديدپذير نیازمند رسلورالعملها حقوقي به

بهرهبررار از انرژ ها تجديدپذير مي تواند يکیي از مصیاريق

منظور توانايي رر به قارر ساخل ونها برا کنلیرل مزيیتهیا

بارز به کارگیر انرژ رر ااراو اهداف توسعه پايیدار تفقیي

اقلصار است به طور که ونهیا بلواننید خورشیان را رر بیازار

گررر.

تثبیت کرره و به تدريج خور را وايگزي مناب انیرژ ملعیارف

اال ها مصرف بی

اتحاريه اروپا کاربرر انرژ ها تجديدپذير را نه تنهیا

کنند .با اي همه مراحل شکل گیر و اورا ابزارها حقوقي

زمی حايز اهمییت

اعم از الزام وور و غیر الزام وور ( )3رر وا خور محل بررسي و

ميراند بفکه بهره بررار از ون را رر تأمی امنیت مناب انرژ و

مطالعه ود است .هدف از اي تحقیق بررسي نظیام حقیوقي

رر مقابفه با تغییرات و و هوايي و گرماي

تنوع ون حیاتي تفقي ميکنید .از ايی رو بهرهبیررار از انیرژ

فعفي اتحاريه اروپا رر خصو

ها تجديدپذير بیه يکیي از مهملیري موضیوعات رر مباحی

پذير رر راسلا توسعه پايدار مي باشید کیه میيتیوان رر ايی

سیاسي و توسعه حقوقي رر طول اند سال اخییر تبیديل شیده

زمینه ون را به عنوان يکي از الگوها مطرق مورر مطالعه قیرار

است .بر اساس نگرب اتحاريه اروپا مناب انرژ تجديدپذير بیه

رار.

عنوان منبعي از انرژ است که برخالف مناب ملعارف از قبییل

 -1جایگاه منابع انرژی تجدیدپذیر در برخی از کشورهای

نفت گاز طبیعي زغیال سینو و اورانییوم بیه رلییل نیروهیا

اروپایی

طبیعي مووور رر ون به طور مداوم ونها را بازساز ميکنند.

بهیره بیررار از منیاب تجديید

به طور کفي رر خصیو

بهیره بیررار از انیرژ رر

مناب انرژ تجديدپذير بیه مییزان قابیل تیووهي رر

وهان وژانس بی المففي انرژ رو سناريو ملفیاوت ارايیه کیرره

مناطق وسیعي از اتحاريه اروپا از ونو وفلابي تا شمال غني از

است که يکي از ونها سناريو مرو  1است که بیا فیرا ارامیه

و

از شرق با ونگلها وسی تا سواحل بارخیز غربي اروپا به
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روندها کنوني حاکم بر انرژ وهان ترسیم شده است و شامل

پیشییگام اسییت و يییك پییروژه  3 MWبییا يییازره تییوربی رر

تمامي سیاسلها و تدابیر است که روللها تا اواسط سال 2009

ويندبا  2اورا کرره است.

اتخاذ کررهاند و سیاسلها وديد را شیامل نمیيشیور .ريگیر

عالوه بر ون کشور «سوئد» از نمونه رانمارك پیرو

سناريو وايگزي  1تفقي ميشور که بر مبنا اعمال االالحاتي

کرره و تصمیم گرفله اسیت بیرا خیارر کیررن نیروگیاههیا

رر روند اورا سیاسلها کنوني تدوي ميشیور .رر سیناريو

هسلها اب از ارخه فعالیت تیالب کنید .رر ابلیدا انیدي

مرو میزان تقاضا انرژ وهان رر فاالفه سالها  2002تیا

توربی بار بزرگ با هزينها رر حیدور  00میفییون ررر کیه

 2030با نرخ  1/2ررالد افزاي

مييابد رر اي راسیلا و ضیم

برا نیرو بار تخصیص يافلیه بیور بیی سیالهیا  1991و

نیاز به اعمال االالحاتي رر روند کنوني از ومفه راهکارهايي که

 1992برپا کرر .اي کشور برا راهانداز يك مزرعه بار ساحفي

مورر اشاره وژانس قرار گرفله است عبارتند از :ظهور فناور ها

 99توربیني برنامهريز کرره است .يك رشله پروژهها انیرژ

کم کرب که ميتواند شامل بهینیهسیاز مصیرف و اسیلفاره از

تجديدپذير ريگر نیز رر وريان است که مهملري ونها اسلفاره

مناب انرژ فسیفي توسعه فناور ها پاك و يا بهیرهگییر از

از سوختها زيسلي است.کشور «هفنید» نییز رارا برنامیه

مناب انرژ تجديدپذير باشد .رر همی ارتباط و رر حیالي کیه

قابل تووهي برا اسلفاره از نیرو بار با هدف ظرفییتسیاز

نگرانيها زيست محیطي حلي شايد فراتر از يك انگیزه بیرا

 000 MWبرق از نیرو بیار تیا سیال  2010اسیت  .سیاخلار

ون بییه شییمار ويیید اروپییا شییاهد سییطوق گسییلرب رر تکییوي

حمايت مالي اي کشور از اي پروژهها شبیه رانمارك است کیه

انرژ ها تجديدپذير است که رر ارامه مطالب قسملي از ايی

تا  00ررالد هزينه سرمايهگذار رر پروژهها بار را رولت به

الگو توسعه و روند تکويني ارايه ميگررر .برخي از کشیورها

عنوان کمك بالعوا ميپررازر .کشور«نروژ» هم اکنیون مقیدار

عضیو اتحاريیه اروپیا اقیداماتي را بیرا بیهکارگیر انرژ هیا

زيار برق از امکانات برق وبي خور تولید ميکند و بهرهگییر

تجديدپذير وغاز کررهاند که ميتواند به عنوان الگوها مهیم رر

از سیسلمها انیرژ امیوار را تکامیل بخشییده اسیت کشیور

اي زمینه به شمار ويد .رر اي میان «رانمارك» رر اي زمینه از

«پرتغال» نیز مشغول به فعالیت رراي حوزه است .به طور کفي

پیشگامان بوره است؛ که اي امر تا حییدور ناشیي از تصیمیم

اسلفاره از انرژ تجديدپذير را رر هر کشور وضعیت وغرافیايي

اي کشور بر عدم ايجار نیروگاهها هسلها بوره و نییرو بار

ون و مناب تجديدپذير که اي وضعیت تعري ميکند شیکل

بديهيتري منب تأمی انرژ ون بیه شیمار میي ويید .سیاخلار

ميرهد .کشورها واق رر کرانهها رريا شمال رارا نیرو

حمايییت مییالي از اي ی پییروژه شییامل يییك رشییله يارانییه بییرا

قابل مالحظه امیوارانید و کشیورها اروپیا شیمالي منیاب

عمفکررهیییا تیییوربی هیییا بیییار و سیییاير سیسیییلمهیییا

مناسب و مطفو رارند مثالً کشورها اروپیايي از پیروژههیا

تجديدپذيراست .لذا ملجییاوز از  3000واحید توربییی بییار

گرما خورشید بزرگ مقییاس رر کشیور «ايلالییا» حمايیت

تیاکنون رر اي کشور نصب شیده کیه حیدور 10ررالید ونهیا

کررهاند و نیرو خورشید فعال به نحو گسیلررها رر کشیور

ملعفق به اهالي محفیي از طريق ومعیتها تعاوني است که تا

«يونان» به کار گرفله ميشور .اما اي هر رو کشور بیه نییرو

1991حدور  300 MWبیرق نصیب شیده را تشیکیل رارهانید.

بار عالقهمند هسلند .کشور«اسپانیا» نییز برنامیههیا رر خیور

همچنی رانمارك رر زمینه برپا کررن و ساخل مزارع بیار

تووهي رر بهرهگیر از نیرو بار رارر و «بار فشار » به سبك

رر وبها ساحفي نیز رر وهیان رر رتبیه نخسیت قیرار رارر و

امريکايي رر حال نصب رارر و هدف

نصیب مجموعیها اسیت

که تا سال  2010تولید برق ون به  100 MWبرسد.

1- Alternative Policy Scenario

2- Vindeby
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سییوختهییا زيسییلي 1ماننیید ملیییل اسلیرشییفغم روغنییي 2يییا

کشورها پیشرو رر زمینه تولیید بیرق از منیاب تجديدپیذير و

«گازوئیییل زيسییلي» 3رر بسیییار از کشییورها اروپییايي بییه

سهم اسلفاره ونها از هرکدام از انرژ ها تا پايان سال  2011رر

خصو

«فرانسه» اهمیت يافله اسیت رر ايی کشیور اراضیي

وسیعي به کشت اي محصول انرژ زا اخلصا

يافله است  .رر

«اتري » نیز برا تأمی سوخت شبکهها گرمیاي

ودول ذيل ذکر شده است.
جدول  -1تولید برق از منابع انرژی تجدید پذیر اروپا بر

ناحییها

اساس تراوات ساعت()0

از زيست توره به نحو گسلررها بهره گرفله شده است .
نیرو کشند (وزر و مد ) فناور ريگر است که

کشور

هسله ا

بییه وضییعیت وغرافیییايي بسییلگي رارر« .بريلانیییا» از برخییي

خورشید
و بار

زيست
توره و
پسماند

زمی
گرمايي

وايگاه ها بسیار مطفیو رر ايی زمینیه برخیوررار اسیت امیا

ولمان

109

29

03/2

0/02

تاکنون تنها پروژه انرژ کشند عمده اروپیا و بنید بیا

اسپانیا

01/2

01/1

0/2

-

تولییید  200 MWبییرق رر رهانییه رور رانییس رر بريلینییي

فرانسه

029/0

11/1

2/9

-

انگفسلان

22/1

10/2

13/0

-

ايلالیا

-

11/9

11/2

0/0

هفند

0

0/2

9/2

-

(فرانسه) است که رر سیال  1921تکمییل شید و بیا برنامیه
نیرو هسلها پر رامنه فرانسه رر تناقض است .اما با کمیال
تعجب فرانسه رر پي مرور بر خطمشیي انیرژ خیور کیه رر
سال  1990الورت رار اکنون به نظر ميرسد که رر حال انجام
کارها بزرگي رر زمینه

تولید انرژ تجديدپذير به خصو

رر حوزه نیرو بار است .
کشور«ولمان» که به میدان انیرژ هیا تجديدپیذير
نسبلاً رير پا نهاره نمونه رانمارك را تعقیب کرره و از نییرو
بار رر سطوق بار مفي و محفي از طريیق ارايیه کمیك هیا
بالعوا روللي و يارانه ها بازار حمايت پر رامنها بیه عمیل
مي وورر .کل تخصیص بوروه برا ايجار بازار نییرو بیار بیی
سال ها 1919و  1990رر ولمان  10میفیون مارك بوره است.
خط مشي ولمان ررباره انرژ ها تجديدپذير را نگرانيهیايي
از بابت گرماي

وهیاني و ولیورگي زيسیت محیطیي تقويیت و

پررنو مي کند .رر پي نشست زمی ررباره محییط زيسیت و
توسعه که سازمان مفیل ملحید رر سیال  1992رر ريیوروژانیرو
برگزار کرر ولمان خور را ملعهد به کاه

 20ررالد انلشار ر

اکسید کرب کرر(.)0

 -2نقش توسعه پایدار در راهبرد و سیاستت اتحادیتهی
اروپا در خصوص بهرهبرداری از انرژی تجدیدپذیر
همان گونه که رر بار ملذکر شديم توسعه پايدار بنیا
به تعريفي که رر گیزارب کمیسییون وهیاني محییط زيسیت و
توسعه ( )1991ومده عبارت است از «توسعها که نیازها نسل
حاضر را بروورره کند بي ونکه بر تیوان نسیلها وينیده بیرا
بروورره ساخل نیازهايشان لطمه وارر سازر» .بر همی اسیاس
اتحاريه اروپا رر راسلا تحقق اهداف توسعه پايیدار بیا تیدوي
برنامها منطقها ررالدر تشويق رولتها عضو اتحاريه است
تا از يك طرف از مناب انرژ تجديدپذير بهره گیرند و از طیرف
ريگر از طريق بهکارگیر تکنولوژ ها وديد منلهي به کاه
مصرف انرژ گررر .رر اي ااراو واحدها تولید اتحاريه
اروپا مفزم به وايگزيني تولیدات ملکي به سوختها فسیفي با
انرژ ها تجديدپذير و با مصرف کملر ميباشند  .از ايی نظیر
بهکارگیر تکنولوژ هسلها با مصرف انرژ کملر رر اتحاريه
اروپا مورر تشويق قرار گرفله است .

1- Biofuel
2- Rape methyl ester
3- Biodiesel
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بازار راخفي انرژ رر اتحاريه اروپا از ژوئیه 2001

«وزار رقابت» به الورت قیانوني امکیانپیذير اسیت و اعضیا

يکي از مهملري راهبررها اتحاريه اروپا همکار بی المففي با
رولتها ريگیر رر زمینیه تولیید توزيی و مصیرف انیرژ بیه
انرژ ها تجديدپذير است .رر اي راسلا اتحاريه اروپا

اتحاريه اروپا ميتوانند رر راخل مرزها اي اتحاريیه بیه رار و

خصو

سلد وزار انرژ بپررازند .رر همی راسلا ااراو حقوقي ارغام

از طريق سازمانها بی المففي معاهدات بی المففي و همکار

برخي از کمپانيها بزرگ نفلي و گاز رر اروپا فراهم گرريید.

ها رووانبه رر الیدر گسیلرب همکیار هیا بی المففیي رر

با اي همه رغدغهها زيست محیطي رر اتحاريه اروپا به عنوان

زمینه انرژ و محیطزيست میيباشید  .بیه طیور کفیي يکیي از

يکي از فاکلورها اساسي رر سیاست گذار انرژ بیرا ايی

محورها اساسي اي اتحاريه رر سیال هیا اخییر تمرکیز بیر

اتحاريه مدنظر قرار گرفله است .به طور کفیي حفاظیت محییط

گفلگوها انرژ و محیط زيست با روللها ريگر است .رر اي
همکار ها بی المففي اتحاريه اروپا با ايارت ملحده

زيست و انرژ از موضوعاتي است که رولتها عضیو اتحاريیه

ااراو

اروپا بر اساس معاهیدات و قراررارهیا انید وانبیه الیالحیت

امريکا روسییه ایی

سیاستگذار خور را با اتحاريه اروپا سهیم و شیريك گرريیده

امريکا رتی رر خصو

اند  .از سو ريگر نگاه به انرژ و محیط زيست رر اتحاريه اروپا

است .

سیازمان اوپیك و برخیي از کشیورها
محور انرژ – محییط زيسیت بیوره

مبلنییي بییر االییل «همبسییلگي» اسییت .بییه عبییارت ريگییر رر

عالوه بر راهبررها وسیاستها وداگانیه رولتهیا

رهیافیت همبسیلگي مییان

بهرهبررار و کیاربرر انرژ هیا

سیاسلها زيست محیطي و انرژ

عضو اتحاريه اروپا رر خصو

اي رو از رهیافلها اساسي اي اتحاريه اسیت .بیر ايی اسیاس

تجديدپذير کمیسیون وامعه اروپا 1نیز به نوبه خور کمكهیا

سیاستها اتحاريه اروپا رر زمینه «همبسلگي انرژ و محییط

مالي زيار را برا تشويق کاربرر انرژ ها تجديید پیذير بیه

زيست» از قرار زير اسیت .اي گونیه سیاسیلها نقی

فزاينیده

کشورها عضو راره است .اي وامعه اساساً برنامیه هیا مفیي

کاربرر انرژ تجديدپذير را رر اتحاريیه اروپیا بیه رسیمیت میي

انرژ ها تجديدپذير را به عنوان وزيي از پاسخ اتحاريیه اروپیا

شناسد.

به اثر گفخانها و حفاظت از محیط زيست محسو میي کنید.
از اي رو بهرهبررار و بهکارگیر انرژ ها وديد

اي برنامه ها مراحل بنیار فرويند نووور

يعني تغیییر وهیت

به وا انرژ ها فسیفي از سیاستها اي اتحاريه رر بخی

از تحقیق و توسعه و سپس به نمیاي

حفاظت محیط زيست است .به کارگیر انرژ هیا هسیلها

کند .تا سیال  1999بورویه تخصییص يافلیه بیه انرژ هیا

بار و … رر راسلا تحقیق ايی اهیداف میي باشید .رر ايی

تجديدپذير از وانب کمیسیون اتحاريه اروپا به  030/0اکیو (رر

ااراو

تجیارتي را تعقییب میي

اعضا اتحاريه اروپا موافقت کررنید تیا سیال 2012

حدور  320میفییون ررر) رسییده و از ون پیس میدام رر حیال

حییداقل 20ررالیید از مصییرف انییرژ ايیی اتحاريییه از طريییق

افزاي

است ( .)2يکي از گزارب ها کمیسیون اتحاريیه اروپیا

انرژ ها تجديدپذير و نو الیورت گییرر .رر همیی راسیلا بیا

رر سال  1993تحت عنوان «مطالعات انرژ تجديدپذير اروپیا»

تووه به وابسلگي شديد اتحاريه اروپا به منیاب انیرژ خیارر از

) 2(TERESبروورر کرره بور که اتحاريیه اروپیا رر کیل فقیط

گیرفل سیاسیت تنیوع

حدور  0/3ررالد انرژ خور را از مناب تجديدپیذير بیه رسیت

مرزها خور اي اتحاريه بیا رر پیی
مناب انرژ ررالدر کاه

وابسلگي به انرژ مي باشد .حمايت

از سیاستها مفي رولتها عضو رر راسیلا تیأمی انیرژ
وزار اطالعات رر بخ
بخ

انرژ و شیفافیت و اطیالع رسیاني رر

مي وورر.
کمیسیون اتحاريه اروپیا بیه نحیو فزاينیدها بیه ابلکیار
عمفییاتي رر اروپیا شیرقي و مرکیز نییز رسیت زره اسیت و

مصرف انرژ از سیاستها اتحاريه اروپا رر اي باره بیه

شمار مي ويد.

)1-Commission of the European Communities(CEC
)2 The European Renewable Energy Study (TERES
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پورهاشمی و همکاران

 TERESنیز به گزينه ها انرژ رر ون ناحیه نگريسله است:

ااراو از نظیر حقوقي رر « قانون اساسي پیشنهار اتحاريه

اي نهار بروورر کرره است که رر اي سیالها اروپیا مرکیز و

اروپا» رر ماره  202مسئفه انرژ را تحت حاکمیت و الیالحیت

شییرقي تییا  12ررالیید انییرژ اولیییه خییور را از منییاب انییرژ

مشلرك «اتحاريه اروپا» و روللها عضو قفمدار کرره است .اي

تجديدپذير تأمی خواهند کرر .اتحار شورو سابق رر زمینیه

سیاست انرژ رر اتحاريه اروپا سبب رقابت رولت هیا عضیو و

نیرو بار کارهايي انجام راره و طرق هايي برا بهیره گییر از

نهار اتحاريیه اروپیا گرريیده اسیت بیه طیور کیه بسییار از

انرژ کشند راشله است .اما رر حالي که مناب انرژ رر ون

کشورها نسبلاً قو تیر اتحاريیه اروپیا مثیل ولمیان و فرانسیه

وا زيار است با تووه بیه بحیران اقلصیار ناشیي از فروپاشیي

سیاست انرژ مسلقل تر نسبت به ساير اعضا اتحاريه اروپیا

شورو

احلمال پی

ومدن مسايل عمیده

ناشیي از تیأمی

فناور ها انرژ تجديدپذير رر ايی ناحییه بیه خصیو

رارند.

رر

تعیی و تصويب بوروه رزم برا ون ووور رارر .

کشییورها ضییعی تییر عضییو اتحاريییه اروپییا مثییل
مجارسلان و لهسلان ررالدر وفب حمايت بیشلر اتحاريه اروپیا

با تووه به اي که سیسلم ها مووور تولیید انیرژ

از اي کشورها هسلند به طیور کیه برخیي از ونیان پیشینهار

رر بسیار از اي کشورها عموماً ولوره ساز و ناکارومد هسیلند

ايجار « ناتو انرژ » 1بیرا حمايیت گسیلرره اتحاريیه اروپیا از

بايد پشلیباني از پايه گذار فناور انرژ تجديدپذير و بهبیور

کشورها عضو اتحاريه اروپا را مطرق مي نمايند(.)9
يکي از اقدامات اساسي اتحاريه اروپا رر زمینیه وضی

کارويي انرژ رر اولويت قرار گیرر .غیر ومیاره ارايیه برخیي
کمك ها رر اي زمینه اسیت کیه قسیمت عمیده ون ملوویه

قوانی و مقررات منطقه ا رر خصو

پاکیزه کررن نیروگاههیا بیا سیوخت فسییفي و هسیلها اسیت.

زيست تصويب «معاهدها راو بیه منشیور انیرژ » رر سیال

کمیله انرژ کمیسیون اروپا با شورا اقلصیار و اولمیاعي

 1990است .عالوه بر اي معاهیده پروتکیل «منشیور انیرژ »

سازمان مفل ملحدپیوند برقرار کرره است تا پروژه بهکارگیر

راو به بهره بررار از انرژ و حفاظت محیط زيست که از 12

فناور الرفهویويي رر انیرژ هیم رر اروپیا غربیي و هیم رر

ووريل  1999رزم ارویرا گرريید يکیي ريگیر از اقیدامات ايی

اروپا شرقي و مرکز طراحي شده و راه انداز شوند( .)1بیه

اتحاريه رر راسلا قانون مند انرژ و حفاظت محیط زيسیت

عنییوان بخشییي از ايی برنامییه يییك پارگییان نظییامي سییابق رر

به شمار ميويد ( .)9ابزارها حقوقي تدوي شده رر راسیلا

تنیوع فنیاور تبیديل

همکیار

رالسکو ومهور اك به مرکز نماي

انرژ و حفاظت محیط

همکار مییان اعضیا اتحاريیه اروپیا بیه خصیو

تیأمی

شده است از ومفه فعالیت ها ريگر گسلره ا از وسیفه ها

کشورها ضعی تر و قو تر اتحاريه اروپا رر خصیو

مرتبط با انرژ تولیید شیده اسیت کیه از ون مییان میي تیوان

انرژ و حفاظت محیط زيسیت میي باشید  .همچنیی رر ايی

سنج ها گرمايي را برا اسلفاره رر سیسلم ها گرمیاي

ااراو

منطقه ا با سوخت گاز طبیعي برشمرر.

وت به تصويب رولت ها عضو اتحاريه اروپا رسید و اي رولیت

 -3وضعیت حقوقی حاکم بر بهرهبرداری و کاربرد انرژی

ها با تأسیس نهار فوق ررالیدر ايجیار بیازار منطقیه ا انیرژ

تجدید پذیر در اتحادیه اروپا

همراه با حفظ رغدغهها زيست محیطي مي باشند.

اتحاريه اروپا برا تیأمی انیرژ خیور (بیی

از 00

سند تأسیس« وامعه انرژ » رر  20اکلبر  2000رر

همچنی وامعه اقلصار اروپا رر رو موضوع ملفاوت به منظیور
انرژ هییا

ررالد ون) به خارر از مرزها اي کشور وابسله است .وابسلگي

هماهنییو سییاز قییوانی و مقییررات رر خصییو

انرژ اتحاريه اروپا به خارر از کشور يکي از معضالت اساسیي و

تجديدپییذير راهکاره یايي را پیشیینهار نمییوره اسییت کییه يکییي

کفید اي اتحاريه است .بنابراي امنیت تأمی انیرژ يکیي از

رسلورالعمل راو به توسعه تولیدات الکلريسیله از مناب انرژ

رغدغه هیا اساسیي اعضیا اتحاريیه اروپیا اسیت .رر همیی
1- NATO of energy
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تجديد پذير  )EC/11/2001( 2001و رومي رسلورالعمل راو
ب یه تشییويق اسییلفاره از زيسییت تییوره يییا ريگییر سییوختهییا
تجديدپذير برا حمل و نقل  )EC/30/2003( 2003مي باشد.
رر ژانويه  2009کمیسییون وامعیه اقلصیار اروپیا

انرژ اروپا تا سال  2020را ارايیه راره اسیت .بنیابراي
اساس سیاست انرژ اروپا رر خصو
مي تواند نق

پايیه و

مناب انرژ تجديدپذير

مهمي هم رر تأمی مناب انرژ و هم حفاظت از

محیط زيست راشله باشد .رر پرتو اهداف نهارها اروپايي برا

پیشنهار يك رسلورالعمل وديد راوی بیه تشیويق اسیلفاره از

تالب برا رسیدن به اي اهداف ما مي تیوانیم انلظیار راشیله

مناب انرژ تجديدپذير را ارايه نمور .اي پیشینهار رر راسیلا

باشیم که اهمیت مناب انرژ تجديد پیذير رر سیاسیت انیرژ

اورا ماره  110رر مقايسه با ماره  90معاهده وامعه اقلصار

وامعه اروپا و رر قوانی ثانويه ون به میزان قابل تووهي رر طي
مي يابد .گراه اتحاريیه اروپیا رر نلیجیه

راو به الالحیت بازار راخفي ارايیه گرريید .ايی رسیلورالعمل

سالها وينده افزاي

پیشنهار مي کند که رولتها عضو اتحاريه اروپا تا سال 2020

بايد کشورها عضو را ترغیب به رسیدن به اهداف بفند پروازانه

حداقل  20ررالد از مصرف انرژ خور را بر پايیه منیاب انیرژ

و الزام وور نمايد اما رر عی حال بايد رر خصو

تجديدپذير قرار رهند(.)10

مناسب برا رسلیابي به اي اهداف انعطاف پیذير بیشیلر

همچنی اتحاريیه اروپیا رر خصیو

تشیويق تولیید

انلخا ابیزار

رر راسلا االل تناسب و االیل ویايگزيني رر راسیلا تحقیق

الکلريسیییله از منییاب انییرژ تجديدپییذير رر رسییلورالعمل

اهداف توسعه پايدار راشله باشد.

() EC/1/2001پارلمان اروپیا و شیورا اروپیا رر  21سیپلامبر

بحث و نتیجه گیری

 2001مقرراتي را وض نمیوره اسیت .ايی رسیلورالعمل مقیرر

گزارب برانت لند  1991و ملعاقبا بیانیه ريو 1992

نموره است که رولتها عضیو اتحاريیه اروپیا تیا سیال 2020

و رسلور کار  21عمدتا بر تعريفي از توسعه پايدار تأکید راشت

بايسییلي سییهم بهرهبییررار از منییاب انییرژ تجديدپییذير را رر

که «توسعه» بايسلي به گونه ا نیازها کنوني وهان را تامی

رهنید .بیه

نمايد که توانايي نسفها وتي را رربرووررن نیازهیا خیور بیه

خصو

تولیدات الکلريسیله تا  22/1ررالد افزاي

عالوه اي رسلورالعمل مقیرر میيسیازر کیه سیهم سیرانه مفیي

مخاطره نیفکند .از اي رو توسعه پايیدار رابطیه «ملعیارل» و

تولیدات انرژ بايسیلي تیا سیال  2020بیه  12ررالید برسید.

«ملقابل» انسان و طبیعت از يك طیرف و نسیل حاضیر و نسیل

(شامل الکلريسیله گرماي

و حمل و نقل)(.)11

يکي ريگر از مقررات اتحاريه اروپا ررباره مناب انرژ

ها وينده از طرف ريگر به شمار ميويید .رر همیی ایاراو
نظر

اسلفاره پايدار از انرژ ها تجديد پذير برا حفاظت از

تجديدپییذير رسییلورالعمل() EC /30/2003پارلمییان اروپییا و

محیط زيست میورر توویه بسییار از کشیورها قیرار گرفیت و

شورا ون ( 9مي )2003راو به تشويق بهرهبررار از سوخت

اتحاريه اروپا به عنوان يك واحد سیاسي منطقه ا

بیه همیراه

زيسلي يا سوخت تجديدپذير برا حمیل و نقیل (رسیلورالعمل

بسیار از کشیورها توسیعه يافلیه و حلیي رر حیال توسیعه

سوختها زيسلي) است .اي رسیلورالعمل ررالیدر بازسیاز

کاربرر انرژ تجديد پذير را به عنوان يکي از رهیافلها مهم رر

ااراو وض مالیات بر تولیدات انیرژ و الکلريسییله وامعیه

اي زمینه مورر پذيرب قرار راره است .به طور که رر اتحاريه

اقلصار اروپا موسوم به رسلورالعمل "مالیات بیر انیرژ " میي

اروپا گزاربهايي رر رابطیه بیا لیزوم ايجیار قیوانی و مقیررات

باشد.

مربوط به بهرهبررار از انرژ ها تجديد پیذير بیرا حفاظیت
بر ايی اسیاس کمیسییون اتحاريیه اروپیا بیا الیدور

رسلورالعمل ريگر رر خصو

ترويج اسلفاره از منیاب انیرژ

محیط زيست ريده ميشور .رر اي زمینه اتحاريیه اروپیا وضی
اي قوانی و مقررات را بر عهده هر يك از کشورها عضو قیرار

تجديدپذير رر ژانويه  2009پیشنهار بفند پروازانها مبنیي بیر

راره تا اسلفاره از انرژ ها تجديد پذير برا حفاظیت محییط

تعیی  20ررالد سهم از منیاب انیرژ تجديدپیذير رر مصیرف

زيست را ملناسب با شرايط کشور خور به کیار ببرنید و رر ايی

پایداری،توسعه و محیط زیست ،پیش شماره ،بهار93
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زمینه تغییرات و االالحات رزم را رر سیسلم حقوقي خور ايجار

شمار مي ويد .از اي رو وض مقررات عیام و الیزام وور اتحاريیه

کنند به طور مثال کاربرر انرژ ها تجديد پذير برا حفاظت

اروپا رر خصو

انرژ ها تجديدپذير با محدوريتها قانوني

محیط زيست رر کشورهايي اون سوئد نروژ فنالنید فرانسیه

رو بهرو است .به همی رلیل وامعه اقلصار اروپا برا تشويق

هفنید انگفسییلان و ...کییاربرر گسییلررها رارر .همچنییی بییرا

بهره بررار از منیاب انیرژ تجديدپیذير بیه ویا تمسیك بیه

کاربرر انرژ ها تجديید پیذير بیرا حفاظیت محییط زيسیت

ابزارهییا الییزاموور از طريییق تشییويق و حمايییت از پیی،وه

االالحات مخلففي رر سیسلم حقوقي کشورها اروپیايي ايجیار

قراررارها همکار و توالیهها عمیومي اسیلفاره میي کنید.

شده است مثالً هفند يکي از اولی کشورهايي است کیه عالقیه

بنابر اي اتحاريه اروپا عفيرغم تیالب بیرا قانونمنید سیاز و

خور را برا کاربرر انرژ ها تجديد پذير از ومفه مالییات بیر

وض قوانی و مقررات رر زمینه کاربرر انرژ ها تجديد پذير

سوخت مالیات بر مصرف انرژ

مالیات بیر تولیید زبالیه هیا

وامد و ...نشان راره است.

هنوز نلوانسله است روللها عضو اتحاريه را مفزم به پیذيرب و
اعمال قواعد الزام وور رر اي زمینه نمايد و همچنیان بیه قواعید

از طرفي ريگر وابسلگي شديد اتحاريه اروپا به منیاب

حقوق نرم اکلفا مي کند.
رر پايان رزم به ذکر است که االل «توسیعه پايیدار»

انرژ خارر از مرزها خور رقابت ها مفي میان اعضا ايی
اتحاريه عدم هماهنگي میان سیاستها مفي انرژ و حفاظت

رر واق يکي از مفاهیم وديد رر اربیات حقوقي -سیاسي بیی

محیط زيست سبب شده است که اي اتحاريه برنامه وامعي

المففي است که الرف نظر از برراشت ها سنلي به بومي ساز

برا کاربرر انرژ ها تجديدپذير راشله باشید( )12عیالوه بیر

مفاهیم تکیه رارر و همچنیی رسیلورکار 21کیه سیند توسیعه

ون رغدغه کاربرر انرژ و حفاظت محیط زيسیت بیه لحیا

پايدار رر قرن بیست و يکم محسو مي گررر بیه ابعیار بیومي

راشل تأثیرات فرامرز نیاز به همکار ها بی المففي اعیم از

کررن توسعه تووه عمیقي کرره است .رر حالي که رر میدلها

منطقها و وهاني راشله و رولتهیا عضیو بیه تنهیايي نمیي

سنلي و کالسیك توسعه به فرهنو سیاست اقلصار اولماعي

توانند رر اي خصو

به طور يك وانبه عمل نمايند.

با اي همه اتحاريه اروپا رر خصیو

بومي تووه انداني نميشد .بنابراي توسعه پايدار ميتواند يك

بهرهبیررار از

ااراو محفي و بومي برا ايجار تغیییرات وسیی رر ارخیه

انرژ ها تجديدپذير با خألها حقوقي زيار مواوه مي باشد

تولید توزي و مصرف انرژ به ووور وورر .از ايی رو کیاربرر و

که رر اينجا به اند مورر ون اشاره ميکنیم :اول اي که وامعیه

گسلرب مناب انرژ تجديید پیذير يیافل راهکارهیايي بیرا

اروپا نمي تواند بیی

از ارايیه برنامیهها و سیاسیتهیا کفیي

مقررات الزام وور برا کشورها عضو اتحاريیه اروپیا وضی و

مصرف بهینه رر مقابل با نیازها و رر مقابل افزاي

بازيافت موار

و اسییلفاره از منییاب و فناور هییا پايییدار مییي توانیید اقییدامات

اعمال نمايد .روم اينکه مقررات کفي معاهیده وامعیه اقلصیار

مناسبي برا رسیدن به اهداف توسعه پايیدار رر بخی

اروپا نیز رر الورتي تحقق پیدا میي کنید کیه برخیي از شیرايط

تفقي گررر.

ايجار برا بهرهبررار و کاربرر انرژ ها تجديد پذير فیراهم
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