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Zdroj: Európska komisia

EU – import zemného plynu (2021)



REPowerEU

Naliehavé opatrenia 

týkajúce sa cien

Doplnenie zásob plynu na 

budúcu zimu

REPowerEU na zbavenie sa 

závislosti od ruského plynu

• Legislatívny návrh o minimálnom 

skladovaní plynu do apríla

• Koordinácia operácií dopĺňania 

plynu

• Skúmanie správania 

prevádzkovateľov

• Viac strešných solárnych panelov, 

tepelných čerpadiel a úspor 

energie

• Zrýchlenie povoľovania OZE

• Diverzifikácia dodávok plynu

• Dekarbonizácia priemyslu

• Zdvojnásobenie ambícií EU v 

oblasti bio-metánu

• „Akcelerácia“ vodíka

• Udržiavanie maloobchodných 

cien energií

• Opatrenia štátnej pomoci

• Usmernenie k dočasným 

daňovým opatreniam z 

neočakávaných ziskov

• Trhové opatrenia

Zdroj: Európska komisia, REPowerEU Factsheet
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Spoločné EU opatrenia pre cenovo dostupnejšiu, bezpečnejšiu a udržateľnejšiu energiu (EK, 8/3)



Zdroje: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, IEA

RepowerEU eliminating dependence on RU fossil fuels



Hydrogen „accelerator“

• additional 15 million tonnes of renewable hydrogen (10mt  imported and 
5mt EU-origin) on top of the 5.6 mt under Fit for 55 (to replace 25-50 bcm per 
year of imported RU gas by 2030).

• support pilot projects on renewable hydrogen production and transport 
in the EU neighbourhood, starting with a Mediterranean Green Hydrogen 
Partnership

• develop the regulatory framework to promote a European market for 
hydrogen and support the development of an integrated gas and hydrogen 
infrastructure, hydrogen storage facilities and port infrastructure 

• decarbonisation of industry: support to deployment of innovative hydrogen-
based solutions 

• state aid notifications for hydrogen projects as a matter of priority. 

• infrastructure: COM will assess as a matter of priority whether measures and 
investments are needed in hydrogen-ready gas infrastructure.
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Energetický mix – Slovensko a EU (2020)
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komisia

SK 2020 - Energetický mix (% hrubej domácej

spotreby) 

EÚ 2020 - Energetický mix (% hrubej domácej

spotreby)
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Závislosť energetického mixu SK na fosílnych palivách - budúcnosť

Zdroj: Európska komisia

SK 2030 - Energetický mix (% hrubej domácej

spotreby) 
EÚ 2030 - Energetický mix (% hrubej domácej

spotreby)
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