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OZE a FIT for 55

 Cieľom balíka „Fit for 55“ je dosiahnutie uhlíkovej neutrality v roku 2050
 Cieľ v OZE v EÚ sa zvyšuje z 32 % na 40 % v roku 2030 (20% v roku 2020)
 Čiastkový cieľ pre palivo z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu (RFNBO) 2,6 %

v doprave (vodík je plynné RFNBO) a 50 % celkovej spotreby vodíka na účely energie a
surovín v priemysle do roku 2030

Pozícia SR
 nárast cieľa OZE na 40 % je veľmi ambiciózny

 nevyhnutným predpokladom úspechu je využitie všetkých dekarbonizačných možností,
dôsledné objektívne posudzovanie ekonomických a sociálnych vplyvov navrhovaných riešení
na základe princípu technologickej neutrality a zohľadnenie národných špecifík jednotlivých
ČŠ

 Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 -2030
Cieľ v OZE (2030)
 19,2 %
 podľa FIT for 55 : neurčený

 vzhľadom na obmedzené prírodné podmienky je pre SR nereálne významnejšie
navýšenie cieľa



Plynárenský  balíček - HGMDP

 predstavený 15. decembra 2021

 balíček obsahuje:
 Návrh revízie smernice, ktorou sa upravuje vnútorný trh so zemným plynom
 Návrh revízie nariadenia o prístupe do plynárenských prepravných sietí
 Návrh nariadenia, ktorý sa týka redukcie emisií metánu v energetike

Návrh definícií
 obnoviteľný plyn je bioplyn vymedzený v článku 2 bode 28 smernice 2018/2001 vrátane

biometánu, ako aj plynné palivá z obnoviteľných zdrojov ako časti palív nebiologického pôvodu,
ako sa vymedzujú v článku 2 bode 36 uvedenej smernice

 nízkouhlíkový vodík je vodík, ktorého energetický obsah pochádza z neobnoviteľných zdrojov a
ktorý spĺňa prahovú hodnotu zníženia emisií skleníkových plynov 70 %

 nízkouhlíkový plyn je časť plynných palív vo fosílnych palivách vyrobených z odpadu, ako sa
vymedzujú v článku 2 bode 35 smernice (EÚ) 2018/2001, nízkouhlíkový vodík a syntetické plynné
palivá, ktorých energetický obsah pochádza z nízkouhlíkového vodíka a ktoré spĺňajú prahovú
hodnotu zníženia emisií skleníkových plynov 70 %



Relevantné návrhy Dosah návrhov na HGMDP Dosah HGMDP na relevantné 
návrhy

Smernica o OZE (RED) RED podporuje rozvoj obnoviteľných plynov 
prostredníctvom nových cieľov, napr. aj OZE 
vodíka v priemysle a doprave 

Umožňuje vývin infraštruktúry 
umožňujúcej rozvoj OZE vodíka. 
Certifikačné pravidlápre nízkouhlíkové
plyny budú doplnkové k certifikácii 
obnoviteľných plynov v RED

Smernica o efektívnosti
Smernica o hospodárnosti 
budov

Plynné palivá dominujú vo vykurovaní a 
kogenerácii, ich efektívne využívane je 
predmetom opatrení en. efektívnosti 

HGMDP je koherentný s princípom 
prvoradosti energetickej efektívnosti so 
zameraním na rozvoj vodíka v ťažko 
dekarbonizovateľných sektoroch 

Smernica o obchodovaní s 
emisiami (ETS) 

ETS zvyšuje ceny fosílnych palív oproti 
obnoviteľným plynom

Vodíkové výrobné zariadenia sú 
zaradené v novej schéme obchodovania 
pre dopravu a budovy 

Smernica o zdaňovaní 
energetických produktov

Produkty sú zdaňované podľa ich 
environmentálnych dopadov, s minimálnymi 
úrovňami pre obnoviteľné plyny a nízkoemisný
vodík

HGMDP na základe cenových signálov 
zväčší trh s plynom 

Smernica o alternatívnej 
infraštruktúre

Cieli na investície do infraštruktúry 
plniacich/nabíjacích staníc pre alternatívne palivá, 
vrátane požiadavky na vodíkové plniace stanice

Cieli na sieťovú infraštruktúru, ktorá 
môže byť použitá pre dodávku vodíka

Prepojenie balíka HGMDP s návrhmi Fit for 55



Očakávané zmeny v zložení plynných palív v EÚ do roku 2050
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Celková spotreba plynných palív 

Zemný plyn Bioplyn/Biometán E-plyny Vodík

• Plynné palivá budú 
predstavovať cca 20% 
konečnej energetickej 
spotreby v roku 2050

• Posun z fosílnych plynov 
k obnoviteľným a 
nízkouhlíkovým plynom

Zdroj: EK Primes model, scenár Mix H2



 Rozšírenie kritérií udržateľnosti a úspor emisií z biopalív a biokvapalín na palivá z 
biomasy (štiepka, pelety, brikety, bioplyn, biometán)

 Vyžadujú sa pre zariadenia na výrobu  elektriny, tepla a chladu celkovým 
menovitým tepelným príkonom aspoň 2 MW v prípade plynných palív z biomasy

 Povinnosti primiešania obnoviteľného plynu do plynných palív v doprave

 Práva a povinnosti výrobcu obnoviteľného plynu

 Právo
a) uzatvoriť zmluvu o prístupe do distribučnej siete, zmluvu o pripojení k distribučnej sieti a 
zmluvu o distribúcii obnoviteľného plynu, ak sú splnené technické podmienky a obchodné 
podmienky,
b) na vydanie záruky pôvodu obnoviteľného plynu,
c)  na prednostnú a povinnú distribúciu biometánu prevádzkovateľom distribučnej siete,
d) na vydanie potvrdenia o množstve biometánu

Zmena legislatívy v časti obnoviteľné plyny



Podpora elektriny z obnoviteľných plynov – záruka pôvodu

 Existujúca legislatíva pracuje s pojmami potvrdenie o pôvode biometánu
(ÚRSO) a potvrdenie o množstve biometánu (SPP-D)

 Nový pojem
o Záruka pôvodu obnoviteľného plynu

 „Ozeleňuje“ zemný plyn

 Jednoznačná identifikácia každej MWh energie z OZE v plynnom palive

 Platnosť 12 mesiacov po výrobe plynu

 Využitie vo VU KVET a doprave (plnenie cieľov pre plynné palivá)

 Cezhraničná prevoditeľnosť alebo domáce využitie



Finančná podpora pre obnoviteľné plyny - Plán obnovy a odolnosti 

Cieľ
 Zabezpečenie technologickej obnovy existujúcich výrobných kapacít na výrobu 

elektriny z bioplynu, ktorým do roku 2026 končí prevádzková podpora

Implementácia
 Technologická zariadení využívajúce palivo bioplyn bude súvisieť aj so zmenou 

palivovej základne na biologicky rozložiteľný odpad, so zámerom predĺžiť ich 
technologickú životnosť s podmienkou využitia minimálne polovice 
vyprodukovaného tepla

 Transformácia bioplynových staníc na biometánové umožní 
 náhradu zemného plynu za biometán v existujúcich zariadeniach na 

výrobu tepla a elektrickej energie
 úplné využitie vyprodukovaného tepla ako aj dekarbonizáciu 

priemyselných procesov a dopravy
Výzvy

 2 výzvy s celkovou alokovanou čiastkou 46 mil. eur
 termín 1. výzvy: jún 2022



ĎAKUJEM ZA 
POZORNOSŤ


