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ENERGIA Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV

Obnoviteľné zdroje energie (veterná energia, slnečná energia, vodná energia,
energia oceánov, geotermálna energia, biomasa a biopalivá) sú alternatívou
k fosílnym palivám, ktorá prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov,
diverzifikácii dodávok energie a obmedzovaniu závislosti od nespoľahlivých
a nestálych trhov s fosílnymi palivami, najmä s ropou a plynom. Právne predpisy
EÚ o podpore obnoviteľných zdrojov energie zaznamenali v posledných 15 rokoch
významný vývoj. V roku 2009 stanovili lídri EÚ cieľ dosiahnuť 20 % podiel energie
z obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie v EÚ do roku 2020. V roku 2018 bol
dohodnutý cieľ dosiahnuť 32 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov na spotrebe
energie v EÚ do roku 2030. Vzhľadom na nové ambície EÚ v oblasti klímy bola
v júli 2021 spoluzákonodarcom navrhnutá revízia cieľa na 40 % do roku 2030.
Po ruskej invázii na Ukrajinu a následnej energetickej kríze sa EÚ dohodla, že
do roku 2030 rýchlo zníži svoju závislosť od ruských fosílnych palív urýchlením
prechodu na čistú energiu. O aktualizovanom politickom rámci pre obnoviteľné
energie na obdobie 2030 a po roku 2030 sa diskutuje.

PRÁVNY ZÁKLAD A CIELE

Článok 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie:

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Smernica o energii z obnoviteľných zdrojov
1. Smernica o energii z obnoviteľných zdrojov (RED I): do roku 2020
Pôvodná smernica o energii z obnoviteľných zdrojov bola prijatá v rámci
spolurozhodovacieho postupu 23. apríla 2009 (smernica 2009/28/ES, ktorou sa zrušujú
smernice 2001/77/ES a 2003/30/ES) a ustanovilo sa v nej, že do roku 2020 sa musí
20 % spotreby energie v EÚ pokryť z obnoviteľných zdrojov energie. Okrem toho
mali všetky členské štáty povinnosť dosiahnuť 10 % podiel obnoviteľných zdrojov
energie na dopravných palivách. V smernici sa tiež navrhli rozličné mechanizmy, ktoré
by členské štáty mohli využiť na dosiahnutie svojich cieľov (ako systémy podpory,
potvrdenia o pôvode, spoločné projekty a spolupráca medzi členskými štátmi a tretími
krajinami), ako aj kritériá udržateľnosti pre biopalivá.
Smernica potvrdila stanovené vnútroštátne ciele v oblasti energie z obnoviteľných
zdrojov pre každú krajinu do roku 2020, pričom sa zohľadnila ich východisková situácia
a celkový potenciál v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (od podielu obnoviteľných
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zdrojov na úrovni 10 % v prípade Malty do 49 % v prípade Švédska). Každý členský štát
EÚ si v národnom pláne obnoviteľných zdrojov energie stanovil, ako plánuje splniť svoj
cieľ a všeobecný plán svojej politiky obnoviteľných zdrojov energie. Pokrok v plnení
vnútroštátnych cieľov sa meral každé dva roky, keď členské štáty EÚ uverejnili správy
o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.
2. Smernica o energii z obnoviteľných zdrojov (RED II/III/IV): do roku 2030
V júli 2021 Komisia v rámci realizácie balíka opatrení týkajúcich sa Európskej zelenej
dohody navrhla zmenu smernice o energii z obnoviteľných zdrojov s cieľom zosúladiť
ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú v nej stanovené, so svojimi
novými ambíciami v oblasti klímy. Komisia navrhuje zvýšiť záväzný cieľ podielu
obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe EÚ na 40 % do roku 2030
a podporuje využívanie obnoviteľných palív, ako je vodík, v priemysle a doprave, a to
pri stanovení dodatočných cieľov.
V máji 2022 Komisia v rámci svojho plánu REPowerEU v nadväznosti na ruskú agresiu
voči Ukrajine navrhla novú zmenu (RED III) s cieľom urýchliť prechod na čistú energiu
v súlade s postupným ukončením závislosti Ruska od fosílnych palív. Komisia navrhla
inštaláciu tepelných čerpadiel, zvýšenie slnečnej fotovoltickej kapacity a dovoz vodíka
a biometánu z obnoviteľných zdrojov s cieľom zvýšiť cieľ v oblasti obnoviteľných zdrojov
energie do roku 2030 na 45 %.
Komisia 9. novembra 2022 navrhla novú zmenu (RED IV) nariadenia Rady, ktorým
sa stanovuje rámec na urýchlenie zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov. Podľa
návrhu sa predpokladá, že zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov
majú prevažujúci verejný záujem, čo by umožnilo rýchlejšie nové postupy vydávania
povolení a umožnilo by osobitné výnimky z právnych predpisov EÚ v oblasti životného
prostredia.
V súčasnosti sa rokuje o rámci politík v oblasti energetiky na obdobie po roku 2030.
V decembri 2018 nadobudla účinnosť revidovaná smernica o obnoviteľných zdrojoch
energie (smernica (EÚ) 2018/2001) ako súčasť balíka opatrení v oblasti čistej energie
pre všetkých Európanov, ktorej cieľom je zachovať vedúce postavenie EÚ v oblasti
obnoviteľných zdrojov energie v celosvetovom meradle a v širšom zmysle pomôcť
EÚ splniť jej záväzky týkajúce sa znižovania emisií podľa Parížskej dohody. Táto
revidovaná smernica je v platnosti od decembra 2018 a do júna 2021 sa mala stať
vnútroštátnym právom v krajinách EÚ s účinnosťou od 1. júla 2021. Smernica stanovuje
nový záväzný cieľ EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov na rok 2030, t. j.
dosiahnuť aspoň 32 % konečnej spotreby energie, a obsahuje doložku umožňujúcu
upraviť tento podiel do roku 2023 smerom nahor a zvýšený 14 % cieľ, pokiaľ ide o podiel
obnoviteľných palív v doprave do roku 2030.
V prípade absencie revidovaných národných cieľov by národné ciele v oblasti energie
z obnoviteľných zdrojov na rok 2020 mali predstavovať minimálny príspevok každého
členského štátu do roku 2030. Členské štáty EÚ navrhnú svoj národný energetický
cieľ a stanovia 10-ročné národné plány v oblasti energetiky a klímy počas programu
Horizont 2030 a následne vypracujú správy o pokroku každé dva roky. Tieto plány

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
https://ec.europa.eu/energy/node/70
https://ec.europa.eu/energy/node/70
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_sk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52021PC0557
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_22_6657
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32018L2001
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_sk
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_sk
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf


Informačné listy o Európskej únii - 2023 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/sk

posúdi Komisia, ktorá by mohla prijať opatrenia na úrovni EÚ s cieľom zabezpečiť ich
súlad s celkovými cieľmi EÚ.
B. Európska zelená dohoda
Komisia predložila 11. decembra 2019 oznámenie o Európskej zelenej dohode. V tejto
dohode sa stanovuje podrobná vízia, ako by sa Európa mala stať klimaticky neutrálnym
kontinentom do roku 2050 tým, že bude dodávať čistú, cenovo dostupnú a bezpečnú
energiu.
1. Plán REPowerEU
Dňa 18. mája 2022 bol v nadväznosti na ruskú inváziu na Ukrajinu energetický
legislatívny balík vrátane revidovanej smernice o energetickej efektívnosti zmenený
plánom REPowerEU s cieľom postupne ukončiť závislosť od ruských fosílnych palív.
V novom pozmenenom znení sa navrhuje zvýšiť do roku 2030 záväzný cieľ podielu
obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe EÚ na 45 % a zosúladiť všetky
čiastkové ciele s novými ambíciami plánu REPowerEU vrátane:
— postupného zavádzania povinnosti nainštalovať na nové budovy solárne panely,

— cieľa 10 miliónov ton domácej výroby a dovozu vodíka z obnoviteľných zdrojov do
roku 2030,

— zdvojnásobenia súčasnej miery zavádzania tepelných čerpadiel v jednotlivých
budovách,

— cieľa pre palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu (75 % pre
priemysel a 5 % pre dopravu),

— zvýšenia produkcie biometánu na 35 miliárd metrov kubických do roku 2030.

2. Realizácia Európskej zelenej dohody
Komisia 14. júla 2021 uverejnila nový legislatívny balík v oblasti energetiky Fit for 55:
plnenie cieľa EÚ v oblasti klímy do roku 2030 na ceste ku klimatickej neutralite.
V rámci revízie smernice o energii z obnoviteľných zdrojov navrhla zvýšiť záväzný cieľ
týkajúci sa podielu obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe EÚ na 40 % do
roku 2030 a stanoviť nové ciele na vnútroštátnej úrovni, ako napríklad:
— nová referenčná hodnota, čo sa týka využívania energie z obnoviteľných zdrojov

v budovách do roku 2030, na úrovni 49 %,

— nová referenčná hodnota, čo sa týka ročného zvýšenia podielu energie
z obnoviteľných zdrojov v priemysle, na úrovni 1,1 percentuálneho bodu,

— záväzné ročné zvýšenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov v sektore
vykurovania a chladenia v členských štátoch o 1,1 percentuálneho bodu,

— orientačné ročné zvýšenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov
a odpadového tepla a chladu v diaľkovom vykurovaní a chladení
o 2,1 percentuálneho bodu.

V snahe dekarbonizovať a diverzifikovať odvetvie dopravy stanovuje:
— cieľ znížiť do roku 2030 intenzitu skleníkových plynov z dopravných palív o 13 %,

a to vo všetkých druhoch dopravy,
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— 2,2 % podiel pokročilých biopalív a bioplynu do roku 2030 s priebežným cieľom
0,5 % do roku 2025 (započítané raz),

— cieľ 2,6 % pre palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a 50 % podiel
obnoviteľných zdrojov energie, čo sa týka spotreby vodíka v priemysle, vrátane
neenergetického využitia do roku 2030.

V súčasnosti sa rokuje o budúcom politickom rámci na obdobie po roku 2030.
3. Čistá energia pre všetkých Európanov
Komisia 30. novembra 2016 zverejnila svoj predchádzajúci legislatívny balík návrhov
s názvom Čistá energia pre všetkých Európanov ako súčasť širšej stratégie
energetickej únie. V decembri 2018 nadobudla účinnosť revidovaná smernica o energii
z obnoviteľných zdrojov (smernica (EÚ) 2018/2001), ktorou sa podporuje využívanie
energie z obnoviteľných zdrojov týmito opatreniami:
— ďalšie nasadzovanie obnoviteľných zdrojov energie v sektore elektrickej energie,

— začlenenie obnoviteľných zdrojov energie do odvetvia vykurovania a chladenia
(zaviedol sa orientačný ročný nárast energie z obnoviteľných zdrojov vo
vykurovaní a chladení o 1,3 %),

— dekarbonizácia a diverzifikácia odvetvia dopravy stanovením:

— 14 % podielu energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe
energie v odvetví dopravy do roku 2030,

— 3,5 % podielu pokročilých biopalív a bioplynu do roku 2030 s priebežným
cieľom 1 % do roku 2025 (započítané dvojnásobne),

— 7 % stropu pre biopalivá prvej generácie v cestnej a železničnej doprave
a plány na postupné ukončenie používania palmového oleja (a iných
biopalív na báze potravín, ktoré zvyšujú emisie CO2) do roku 2030
prostredníctvom systému certifikácie,

— posilňovanie kritérií udržateľnosti EÚ v oblasti bioenergie,

— zabezpečenie dosiahnutia záväzného cieľa EÚ včas a nákladovo efektívnym
spôsobom.

4. Mechanizmus financovania energie z obnoviteľných zdrojov
Komisia zriadila mechanizmus financovania EÚ (nariadenie 2020/1294) vychádzajúci
z článku 33 nariadenia o riadení ((EÚ) 2018/1999) v balíku opatrení v oblasti čistej
energie pre všetkých Európanov. Tento systém je v platnosti od septembra 2020
a Komisia ho v súčasnosti zavádza. Nové ciele plánu REPowerEU si vyžadujú
dodatočné investície vo výške 210 miliárd EUR do roku 2027.
Hlavným cieľom tohto mechanizmu je pomôcť krajinám dosiahnuť ich individuálne
a kolektívne ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Mechanizmus financovania
spája krajiny, ktoré prispievajú k financovaniu projektov (prispievajúce krajiny),
s krajinami, ktoré súhlasia s vybudovaním nových projektov na svojom území
(hostiteľské krajiny). Komisia navrhla vykonávací rámec a prostriedky na financovanie
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mechanizmu, pričom stanovuje, že členské štáty, fondy EÚ alebo príspevky
súkromného sektora môžu financovať akcie v rámci tohto mechanizmu.
Energia získaná prostredníctvom tohto mechanizmu financovania sa započíta do cieľov
v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov všetkých zúčastnených krajín a prispeje
k ambícii Európskej zelenej dohody dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.
C. Ďalšie kroky
1. Transeurópska energetická sieť
V decembri 2020 Komisia prijala návrh na revíziu týchto pravidiel s cieľom prepojiť
regióny, ktoré sú v súčasnosti izolované od európskych trhov s energiou. Cieľom revízie
je podporiť výrazné zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov v európskom
energetickom systéme v súlade s celkovým cieľom Európskej zelenej dohody
dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.
Európsky parlament prijal v júli 2020 uznesenie o revízii usmernení pre transeurópsku
energetickú sieť (TEN-E) s cieľom aktualizovať ich a zosúladiť s politikou EÚ v oblasti
klímy. Pôvodné rozhodnutie č. 1254/96/ES bolo niekoľkokrát revidované a nariadením
(EÚ) č. 347/2013 sa stanovili súčasné usmernenia pre transeurópsku energetickú
infraštruktúru.
2. Revízia smernice o zdaňovaní energie
V júli 2021 Komisia uverejnila návrh o revízii smernice o zdaňovaní energie (smernica
2003/96), v ktorom navrhuje zosúladiť zdaňovanie energetických výrobkov s politikami
EÚ v oblasti energetiky a klímy, pričom sa budú podporovať čisté technológie
a odstránia sa zastarané výnimky a znížené sadzby, ktoré v súčasnosti podnecujú
využívanie fosílnych palív.
D. Otázky týkajúce sa zdrojov energie
1. Slnečná energia
V pláne REPowerEU sa zaviedla stratégia na zdvojnásobenie fotovoltickej kapacity
solárnych zariadení na 320 GW do roku 2025 a inštalácia 600 GW do roku 2030.
Plán zahŕňal aj postupné zavedenie právnej povinnosti nainštalovať solárne panely
na nové verejné, komerčné a obytné budovy a stratégiu na zdvojnásobenie miery
zavádzania tepelných čerpadiel v systémoch diaľkového a komunálneho vykurovania.
V rámci plánu sa od členských štátov takisto vyžaduje, aby určili a prijali plány pre
vyhradené oblasti pre obnoviteľné zdroje energie, a to so skrátenými a zjednodušenými
povoľovacími postupmi.
2. Biomasa a biopalivá
V súčasnosti platná smernica o obnoviteľných zdrojoch energie (smernica
(EÚ)2018/2001) zahŕňa cieľ využívať v odvetví dopravy 3,5 % pokročilých biopalív
a bioplynu do roku 2030 a priebežný cieľ 1 % do roku 2025. Zatiaľ čo v prípade
biopalív prvej generácie sa zachováva 7 % strop v cestnej a železničnej doprave, pre
dodávateľov palív na úrovni EÚ sa stanovuje povinnosť zabezpečiť určitý podiel (6,8 %)
nízkoemisných palív a palív z obnoviteľných zdrojov energie a rozšírenie rozsahu
kritérií EÚ pre bioenergiu (aby zahŕňali biomasu a bioplyn určené na výrobu tepla,
chladu a elektrickej energie). V júli 2021 Komisia uverejnila návrh smernice o energii
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z obnoviteľných zdrojov s cieľom dosiahnuť do roku 2030 podiel pokročilých biopalív
a bioplynu na úrovni 2,2 %, pričom priebežným cieľom do roku 2025 je 0,5 %, pričom
je nutné dosiahnuť súlad s novými cieľmi REPowerEU.
3. Vodík
V júli 2020 Komisia prijala európsku stratégiu integrácie energetického systému a novú
vodíkovú stratégiu v Európe s cieľom preskúmať, ako výroba a využívanie vodíka
z obnoviteľných zdrojov môže prispieť k dekarbonizácii hospodárstva EÚ. Vodíková
stratégia zavádza tri ciele: nainštalovať v EÚ do roku 2024 elektrolyzéry na výrobu
vodíka z obnoviteľných zdrojov s výkonom minimálne 6 GW a dosiahnuť objem výroby
až 1 milión ton vodíka z obnoviteľných zdrojov; nainštalovať do roku 2030 elektrolyzéry
s výkonom minimálne 40 GW a dosiahnuť objem výroby až 10 miliónov ton vodíka
z obnoviteľných zdrojov v EÚ; zavádzať vodík z obnoviteľných zdrojov vo veľkom
rozsahu od roku 2030. V máji 2022 Komisia vo svojom pláne REPowerEU stanovila
cieľ vyrobiť do roku 2030 10 miliónov ton domáceho obnoviteľného vodíka a doviezť
10 miliónov ton obnoviteľného vodíka.
4. Veterná energia na mori
Komisia 19. novembra 2020 uverejnila osobitnú stratégiu EÚ pre energiu
z obnoviteľných zdrojov na mori s názvom Stratégia EÚ na využitie potenciálu
obnoviteľných zdrojov energie na mori v záujme klimaticky neutrálnej budúcnosti,
v ktorej sa posudzuje potenciálny prínos obnoviteľných zdrojov energie na mori
a presahuje úzke vymedzenie faktorov výroby energie. Cieľom tejto stratégie je zvýšiť
výrobu elektriny EÚ z obnoviteľných zdrojov energie na mori z 12 GW v roku 2020 na
viac ako 60 GW do roku 2030 a 300 GW do roku 2050. Okrem toho sa v nej predpokladá
legislatívna revízia transeurópskej energetickej siete s cieľom rozšíriť jej platnosť na
cezhraničnú pobrežnú infraštruktúru.
5. Energia z oceánov
V januári 2014 Komisia uverejnila oznámenie s názvom Modrá energia: Opatrenia
potrebné na využívanie potenciálu energie z oceánov v európskych moriach
a oceánoch do roku 2020 a v ďalšom období. V tomto oznámení sa stanovuje akčný
plán na podporu rozvoja energie z oceánov vrátane energie generovanej vlnami,
prílivovou energiou, premenou tepelnej energie a energiou z rozdielu v slanosti.
V stratégii EÚ na využitie potenciálu energie z obnoviteľných zdrojov na mori v záujme
klimaticky neutrálnej budúcnosti sa takisto zdôraznilo, že odvetvie obnoviteľných
zdrojov energie z morských zdrojov by sa malo do roku 2030 rozšíriť päťnásobne a do
roku 2050 25-krát.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament je vytrvalým zástancom využívania obnoviteľných zdrojov energie
a vyzdvihuje význam záväzných cieľov na rok 2020[1] a najnovšie aj na rok 2030.

[1]Uznesenia Parlamentu z 29. septembra 2005 o podiele obnoviteľnej energie v EÚ a návrhoch konkrétnych opatrení
(Ú. v. EÚ C 227 E, 21.9.2006, s. 599), zo 14. februára 2006 o vykurovaní a chladení z obnoviteľných zdrojov energie
(Ú. v. EÚ C 290 E, 29.11.2006, s. 115), zo 14. decembra 2006 o stratégii pre biomasu a biopalivá (Ú. v. EÚ C 317 E,
23.12.2006, s. 890) a z 25. septembra 2007 o pláne pre obnoviteľnú energiu v Európe (Ú. v. EÚ C 219 E, 28.8.2008, s. 82).
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Vo februári 2014 prijal uznesenie, v ktorom kritizoval návrhy Komisie týkajúce
sa klimaticko-energetického rámca na rok 2030 ako krátkozraké a neambiciózne.
Požadoval, aby sa na úrovni EÚ prijal záväzný cieľ pokryť 30 % spotreby energie
obnoviteľnými zdrojmi, ktorý by sa realizoval prostredníctvom samostatných záväzných
vnútroštátnych cieľov, a aby sa ciele pre dopravné palivá uplatňovali aj po roku 2020.
V júni 2016 Parlament prijal uznesenie k správe o pokroku v oblasti energie
z obnoviteľných zdrojov, v ktorom vyzval Komisiu, aby predložila ambicióznejší
klimaticko-energetický balík do roku 2030, v ktorom by sa mal zvýšiť cieľ EÚ pre
obnoviteľné zdroje energie aspoň na 30 %, čo by sa malo realizovať prostredníctvom
jednotlivých národných cieľov. Ciele, ktoré už boli schválené na rok 2020, sa mali pri
revízii smernice o energii z obnoviteľných zdrojov chápať ako minimálny základ.
V januári 2018 Parlament so zreteľom na revíziu smernice o energii z obnoviteľných
zdrojov v tom istom roku podporil záväzný cieľ, aby Únia do roku 2030 dosiahla aspoň
35 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov, a posilnil právo na vlastnú spotrebu. Po
rokovaniach s Radou sa tento záväzný cieľ Únie znížil na minimálne 32 %.
V januári 2020 Parlament prijal uznesenie o európskom ekologickom dohovore,
v ktorom vydal súbor odporúčaní vrátane poskytovania čistej, cenovo dostupnej
a bezpečnej energie. V tomto duchu vyzval na revíziu smernice o obnoviteľných
zdrojoch energie a na stanovenie záväzných národných cieľov pre každý členský
štát, a odporučil, aby sa zásada prvoradosti energetickej efektívnosti uplatňovala vo
všetkých sektoroch a politikách.
V máji 2021 Parlament prijal dve uznesenia o európskej stratégii pre integráciu
energetických systémov a európskej stratégii pre vodík, ktoré podporujú
dekarbonizáciu a využívanie obnoviteľných zdrojov energie pri výrobe elektriny
a vodíka. Vyzval tiež Komisiu, aby udeľovala záruku pôvodu pre vodík z obnoviteľných
zdrojov a aby pripravila diskusiu v kontexte revízie smernice o energii z obnoviteľných
zdrojov, ako aj revízie usmernení o štátnej pomoci na podporu rozvoja obnoviteľných
zdrojov energie.
Vo februári 2022 Parlament prijal uznesenie o európskej stratégii pre energiu
z obnoviteľných zdrojov na mori. V uznesení sa uvádza, že inštalovaná kapacita
veternej energie na mori by mala byť 70 – 79 GW, aby sa zabezpečil nákladovo
konkurencieschopný prechod na zníženie emisií skleníkových plynov o 55 % do
roku 2030, a členské štáty a verejný a súkromný sektor boli vyzvané k tomu, aby do
roku 2030 prekročili cieľ zníženia emisií o 55 %.
Parlament vo svojej pozícii v prvom čítaní zo 14. septembra 2022 v prvom čítaní
k revízii smernice o energii z obnoviteľných zdrojov (RED III) podporil návrh Komisie
zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe energie v EÚ
do roku 2030 na 45 %. V správe sa upravil návrh Komisie zvýšením určitých
čiastkových cieľov pre odvetvia, ako sú doprava, stavebníctvo a diaľkové vykurovanie
a chladenie. Odvetvie dopravy by muselo znížiť svoje emisie skleníkových plynov
o 16 % využívaním vyššieho podielu moderných biopalív a väčšieho množstva
obnoviteľných palív z nebiologických zdrojov, ako je vodík. Priemysel by mal zvýšiť
využívanie obnoviteľných zdrojov energie o 1,9 percentuálneho bodu ročne a siete
diaľkového vykurovania o 2,3 bodu. Každý členský štát bude musieť vypracovať dva
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cezhraničné projekty na rozšírenie ekologickej elektrickej energie a členské štáty
s ročnou spotrebou elektrickej energie viac ako 100 TWh budú musieť do roku 2030
vypracovať tretí projekt. Parlament tiež prijal pozmeňujúce návrhy, v ktorých žiadal,
aby sa podiel primárneho dreva započítaného ako energia z obnoviteľných zdrojov
postupne znižoval.

Matteo Ciucci
09/2022
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