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Európskej únie
pre obnovite¾né zdroje energie
V poslednom období nielen v Európskej únii, ale na celom svete
vzrástol význam sektora energetiky, a to hlavne pre oblas trvalo
udrate¾ného rozvoja. Tieto trendy, a tým aj úloha energetiky, boli
definované aj na posledných dvoch celosvetových konferenciách
OSN (Svetový summit o trvalo udrate¾nom rozvoji (WSSD)  september 2002, Johannesburg a UNFCCC COP-8, november 2002,
New Dillí a COP-9, december 2003, Miláno). Smerovanie rozvoja
energetiky pomaly, ale isto prechádza od spa¾ovania klasických fosílnych palív a vyuívania klasických technológií na ich spa¾ovanie
k vyuívaniu environmentálne vhodných palív a energie, prièom
jednou z alternatív sú práve obnovite¾né zdroje energie. Aj preto
bola v rámci WSSD vytvorená Johannesburská koalícia pre obnovite¾nú energiu. V súèasnosti sa konajú prípravné zasadnutia koalície smerujúce k Svetovej konferencii o obnovite¾ných zdrojoch
energie, ktorá sa bude kona v júni 2004 v Bonne.
Európska komisia (EK) pokraèuje v plnení Európskeho programu
o zmene klímy (ECCP). Vo svojej prvej správe ECCP v júni 2001
EK kontatovala, e je potrebné posilni opatrenia zamerané na oblas spotreby v energetike. V apríli 2003 EK prezentovala 2. správu
ECCP. Bolo kontatované, e opatrenia na posilnenie a podporu
opatrení na zníenie emisií skleníkových plynov v oblasti dodávky energie sa napåòajú (smernice na podporu výroby elektriny
z obnovite¾ných zdrojov energie, na podporu vyuívania biopalív
v doprave a na podporu výroby elektriny z kombinovanej výroby
elektriny a tepla).
Osobitý význam v rámci legislatívy EÚ má Biela kniha vyuívania
obnovite¾ných zdrojov energie Európskej únie, ktorá slúi èlenským tátom EÚ ako základný dokument rozvoja obnovite¾ných
zdrojov energie na obdobie do roku 2010. Obsahuje konkrétny cie¾
zvýenia podielu obnovite¾ných zdrojov energie na celkových primárnych zdrojoch energie zo 6 % (rok 1997) na 12 % v roku 2010.
Na základe Bielej knihy Európska komisia v roku 1999 spustila
inicializaènú kampaò (1999  2003), v rámci ktorej sa snaí stimulova rozvoj vyuívania obnovite¾ných zdrojov energie. Výsledkom
tejto kampane je Smernica na podporu elektriny vyrobenej z obnovite¾ných zdrojov energie, prijatá v roku 2001, ako aj Smernica
pre biopalivá a Smernica pre energetickú hospodárnos budov.
K ïalím dôleitým nástrojom na podporu opatrení z Bielej knihy
patrí komunitný program ALTENER II (1998  2002) a jeho nástupca, Inteligentná energia  Európa 2003  2006 èas ALTERNER III. Tieto komunitné programy sú zamerané na podporu intitucionálneho rámca Európskej únie, peciálne pre obnovite¾né
zdroje energie. Ich hlavnou úlohou je vytvorenie podmienok na realizáciu navrhnutých projektov a ich implementáciu do praxe vo
vetkých oblastiach podpory  od intitucionálneho rámca, a po
vyh¾adanie moností financovania realizácie projektov.
Smernica o podpore elektriny vyrobenej
z obnovite¾ných zdrojov energie
Smernica 2001/77/ES Európskeho parlamentu a rady z 27. septembra 2001 o podpore elektriny vyrobenej z obnovite¾ných
zdrojov energie na vnútornom trhu s elektrinou predstavuje významný legislatívny predpis na podporu výroby elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie v EÚ. Èlenské táty majú implementova
túto smernicu do 2 rokov od nadobudnutia jej platnosti, t. j.
do 27. 10. 2003. Cie¾om smernice je podpori a zvýi podiel výro-
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by elektrickej energie z obnovite¾ných zdrojov. Èlenské táty majú
do 27. 10. 2002 a následne kadých 5 rokov schváli a publikova
správu so stanovením národných indikatívnych cie¾ov pre podiel
elektriny vyrobenej z obnovite¾ných zdrojov energie na celkovej
spotrebe na nasledujúcich 10 rokov, ako aj opatrenia, ktorými tieto ciele naplnia. Smernica uvádza indikatívne ciele pre obnovite¾né
zdroje energie do roku 2010.
Pri stanovení cie¾ov do roku 2010 majú èlenské táty vzia do úvahy referenèné hodnoty, ktoré boli schválené v rade ako výsledok
dlhých rokovaní medzi èlenskými tátmi, ako aj vetky medzinárodné záväzky, najmä Kjótsky protokol. Referenèné hodnoty sú
uvedené v prílohe smernice a sú indikatívne. V prípade niektorých
krajín vak predstavujú znaèný nárast podielu obnovite¾ných zdrojov na celkovej výrobe elektriny. Jednotlivé ciele sú úzko spojené
s podielom napr. vodnej energie na výrobe elektriny, prièom najmä
táty s vysokým podielom vodnej energie (Rakúsko, védsko,
Portugalsko) zdôrazòujú, e tieto údaje do znaènej miery závisia
od hydrologických podmienok v daných rokoch.
Èlenské táty majú uverejni najneskôr do 27. 10. 2003, a potom
kadý druhý rok správu, ktorá bude obsahova analýzu pokroku
dosiahnutého pri plnení národných indikatívnych cie¾ov. Táto správa naznaèí, v akom rozsahu sú prijaté opatrenia v súlade s národným záväzkom týkajúcim sa zmeny klímy.
Na základe týchto správ Európska komisia posúdi do 27. 10. 2004
pokrok dosiahnutý v jednotlivých krajinách a nako¾ko sú národné
indikatívne ciele v súlade s globálnym indikatívnym cie¾om urèeným v Bielej knihe OEZ. Tento cie¾ je 12 % z celkovej výroby energie do roku 2010 a 22,1 % z celkovej výroby elektrickej energie
do roku 2010.
Ïalej smernica ukladá zjednoduenie administratívnych postupov
v jednotlivých èlenských tátoch a predkladanie pravidelných
správ o podporných programoch komisii.
Do 27. 10. 2003 èlenské táty mali zabezpeèi garantovanie pôvodu
elektriny, t. j. oetrenie otázky, èi elektrina pochádza z obnovite¾ných zdrojov energie, a to pod¾a objektívnych, transparentných
a nediskriminaèných kritérií, stanovených v jednotlivých èlenských tátoch. Táto záruka pôvodu musí by vystavená na základe
iadosti jedným alebo viacerými kompetentnými orgánmi, ktoré
musia by nezávislé od výroby a distribúcie a zodpovedné za vydávanie záruk. Záruka má obsahova pecifikáciu zdroja, z ktorého
bola elektrická energia vyrobená, ïalej dátumy a miesta výroby
a v prípade vodných elektrární je potrebné uvies aj výkon zdroja.
Súèasou smernice 2001/77/ES je tabu¾ka, v ktorej sú urèené
indikatívne ciele ako základ na stanovenie národných cie¾ov vyuívania OEZ na výrobu elektrickej energie.
V súèasnej dobe sa v rámci komunitného programu Inteligentná
energia  Európa 2003  2006 pripravujú pre rok 2004 tzv. Zladené
konania (Concerted actions). Tieto v rámci uvedenej smernice by
sa mali zaobera hlavne otázkami, ktoré najviac trápia Európsku
komisiu a jednotlivé èlenské krajiny  napr. definovanie a zavádzanie garancií pôvodu elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie, jednotná metodika pre vypracúvanie správ do Európskej komisie pod¾a smernice a pod. Ak budú ma tieto medzinárodné projekty
prínos pre spoloèenstvo, budú 100 % hradené z prostriedkov
Európskej komisie.
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Smernica o podpore pouívania biopalív
Smernica Európskeho parlamentu a rady 2003/30/ES
o podpore pouívania biopalív a iných obnovite¾ných zdrojov energie v doprave vstúpila do platnosti 8. 5. 2003. Obsahom
smernice je definícia biologických palív  kvapalných a plynných
palív produkovaných z biomasy, rozdelenie na 7 kategórií (bioetanol, bionafta, bioplyn, biometanol, biodimetyléter, bioolej, bio
ETBE) a 3 formy (èisté biopalivo, biopalivo zmieané s derivátmi
minerálnych olejov, derivovaná tekutina z biopalív ETBE). Smernica stanovuje minimálny percentuálny podiel, v akom by malo vyuitie biologických palív v èlenských tátoch nahradi naftu a benzíny v oblasti dopravy (2 % v roku 2005  5,75 % v roku 2010),
kadoroèný monitoring celkového predaja pohonných hmôt v jednotlivých èlenských tátoch, podiel vyuívania biopalív a povinnos
predklada správu komisii. Komisia do konca roku 2006 predloí
správu Európskemu parlamentu o stave a o ekonomických a environmentálnych dopadoch zvýeného vyuitia biopalív v doprave.
Smernica odporúèa zavádzanie vyuívania biomasy na výrobu biopalív vo viacerých etapách. V prvej etape sa má vychádza hlavne
z primárnej biomasy, t. j. vyuívania plodín vhodných na výrobu
biopalív. Druhá etapa vychádza z monosti vyuívania sekundárnej
biomasy a odpadových rastlinných olejov. Okrem vyuívania biopalív smernica podporuje aj vyuívanie iných alternatívnych
palív, ako napr. LPG a CNG. Ïalej sa smernica zaoberá vyuívaním zmesných palív s nízkym a aj s vysokým obsahom biopalív.
Podporuje výskum a vývoj v oblasti vodíka, zavádza normy kvality
pre bionaftu a bioetanol (prEN 14214), monosti podpory rozvoja
formou novej politiky a finanèných opatrení.
Spolu s touto smernicou sa pripravovala aj smernica, ktorá novelizuje smernicu 92/81/EHS o monosti uplatnenia zníenej sadzby
spotrebnej dane pre minerálne oleje s obsahom biopalív a pre biopalivá. Týmto opatrením sa mal urýchli rozvoj vyuitia biopalív
rozirujúci základòu energetických zdrojov v Európe. Úèelom
smernice malo by primeranou diferenciáciou sadzieb spotrebnej
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dane zniovanie produkèných nákladov na výrobu biopalív v porovnaní s fosílnymi palivami. Vytvorí sa rámec na zniovanie sadzieb spotrebnej dane. Uplatòovanie zníených sadzieb v jednotlivých èlenských tátoch by malo zoh¾adòova vývoj cien vstupných
surovín na výrobu biopalív. Budú definované pecifické opatrenia
vo verejnej hromadnej doprave a v taxislube.
Smernica pre zdaòovanie
energetických produktov a elektriny
Namiesto uvedeného návrhu vak bola 27. októbra 2003 prijatá
Smernica rady 2003/96/ES retrukturalizujúca rámec
spoloèenstva pre zdaòovanie energetických produktov
a elektriny. Smernica definuje minimálnu úroveò zdaòovania pre
vetky ÈK pre celkovú výku vetkých, aj nepriamych daní okrem
DPH. Pre oblas OEZ a biopalivá je definovaná monos zníi daòové zaaenie pre vetky energetické produkty, elektrinu a palivá
tak v doprave, ako aj pri vykurovaní a výrobe elektriny. Smernica
má by implementovaná do národných legislatív vo väèine prípadov od 1. 1. 2004 (pre asociované krajiny od dátumu vstupu do EÚ,
t. j. od 1. 5. 2004) a v niektorých èlánkoch a od 1. 1. 2010.
V rámci Európskeho programu pre zmenu klímy bola posudzovaná aj monos vytvorenia legislatívnych predpisov pre oblas výroby tepla z obnovite¾ných zdrojov energie. Zatia¾ vak výsledná
správa Pracovnej skupiny pre stranu výroby ECCP neodporúèa
v tejto oblasti vypracovanie legislatívy. Aj preto Európska komisia
pre tento sektor pripravuje len podporné dokumenty.
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