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2Energetika a zmena klímy v EÚ

V roku 2016, najteplejšom roku, odkedy sa vedú záznamy, bol svet v priemere 
o 1,1 °C teplejší ako v predindustriálnom období. O zmene klímy a jej príčinách 
sa už nevedie vážny vedecký spor. Podľa Medzivládneho panelu o zmene klímy je 
ľudský vplyv na klimatický systém jasný a je zrejmý zo zvyšujúcich sa koncentrácií 
skleníkových plynov v atmosfére a z pozorovaného otepľovania.

Energia a zmena klímy spolu úzko súvisia. Výroba energie, najmä transformáciou 
a  spaľovaním fosílnych palív, a  používanie energie, napr. v  priemysle, 
domácnosťami a v doprave, tvoria 79 % emisií skleníkových plynov v EÚ.

V dôsledku toho sú účinné opatrenia v oblasti výroby energie a jej spotreby zásadné 
pre boj proti zmene klímy. Energetika a zmena klímy vyvolávajú množstvo 
otázok, ktoré je najlepšie riešiť spoluprácou štátov. Zastávajú preto popredné 
miesto v programe EÚ.
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Emisie skleníkových plynov v roku 2015 
podľa zdroja

Výroba a využívanie energie, 
všetky sektory

Priemyselné postupy  a používanie 
výrobkov

Poľnohospodárstvo

Zneškodňovanie a spracovanie odpadu 3 %

10 %

8 %

79 %

Emisie skleníkových plynov EÚ v roku 2015 podľa zdroja

Zdroj: Európska environmentálna agentúra, Prehľad údajov EEA – skleníkové plyny 
(EEA greenhouse gas – data viewer), 2017.

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer#tab-based-on-data
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Táto situačná správa o oblastiach energetiky a zmeny klímy v EÚ je zameraná na:

 ο poskytnutie prehľadu o tom, čo EÚ v tejto oblasti robí,

 ο zhrnutie hlavných auditov, ktoré Európsky dvor audítorov a najvyššie 
kontrolné inštitúcie členských štátov v EÚ doteraz vykonali,

 ο identifikáciu hlavných výziev, od ktorých sa bude v budúcnosti odvíjať 
legislatívna diskusia a audity.

Cieľ a prístup tejto 
situačnej správy
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Prístup

 

 

21 generálnych riaditeľstiev Komisie

Európska environmentálna agentúra

Organizácia pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj (OECD)

Sekretariát Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC)

Informačné návštevy v:
- Nemecku
- Poľsku
- Španielsku

Rozhovory: 

smerníc, nariadení, rozhodnutí, 
stratégií, posúdení vplyvu, 
hodnotení a štúdií EÚ

príslušnej judikatúry EÚ 

uverejneného akademického 
výskumu

Dokumentačná analýza:

Zbierka vyše 650 správ najvyšších 
kontrolných inštitúcií (NKI) o auditoch 
výkonnosti zaoberajúcich sa energetikou, 
politikou v oblasti klímy a investíciami 
súvisiacimi so zmierňovaním a adaptáciou 

Výber 269 najdôležitejších správ 
zverejnených v čase od januára 2012 do 
marca 2017 na dôsledné štúdium

 

Prieskum NKI EÚ týkajúci sa 
obsahu ich auditov a problémov, 
s ktorými sa stretli 

Seminár s NKI EÚ o audite
v oblasti energetiky a klímy



6Energetika a zmena klímy: 
čo robí EÚ

EÚ vymedzuje politický rámec pre energetiku i boj proti zmene klímy. Určité 
oblasti, ako je výber energetického mixu, ostávajú v právomoci členských štátov. 
Na medzinárodnej úrovni zohráva EÚ a jej členské štáty poprednú úlohu v rámci 
medzinárodných dohôd o zmene klímy, ako je Parížska dohoda z roku 2015.

V oblasti energetiky je dôležitou súčasťou opatrení EÚ vytvorenie vnútorného trhu 
s energiou, ktorý umožní voľný pohyb plynu a elektrickej energie a bezhraničné 
obchodovanie s nimi na celom území EÚ. Vnútorný trh s energiou má nákladovo 
efektívnym spôsobom zabezpečiť plnenie cieľov energetickej politiky EÚ týkajúcich 
sa dosiahnutia udržateľnej a bezpečnej energie za dostupné, konkurencieschopné 
ceny.
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Rámcová stratégia pre odolnú energetickú úniu

Energetická
únia

Energetická účinnosť, 
ktorá pomáha tlmiť 

dopyt

Dekarbonizácia 
hospodárstva

Plne integrovaný 
európsky trh s energiou

Výskum, inovácie 
a konkurencieschopnosť

Energetická bezpečnosť, 
solidarita a dôvera

Zdroj: Európska komisia, Rámcová stratégia odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou 
v oblasti zmeny klímy, COM(2015) 80 final z 25. februára 2015.

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0013.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0013.01/DOC_1&format=PDF
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Väčšina opatrení EÚ v  oblasti boja proti zmene klímy sa zameriava na  jej 
zmiernenie, a to znižovaním emisií skleníkových plynov.

Európska únia si na roky 2020 a 2030 stanovila cieľové hodnoty a ciele znížiť emisie 
skleníkových plynov, zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na spotrebe 
energie a dosiahnuť zvýšenie energetickej efektívnosti. Do roku 2050 plánuje znížiť 
emisie skleníkových plynov v EÚ o 80 až 95 % v porovnaní s úrovňami skleníkových 
plynov v roku 1990.

Cieľové hodnoty a ciele týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov na roky 2030 
a 2050 sa nedosiahnu bez značného dodatočného úsilia. Na dosiahnutie cieľových 
hodnôt na rok 2030 sa úsilie o ročné zníženie emisií bude v nasledujúcom desaťročí 
musieť zvýšiť o polovicu. Najvýznamnejšia zmena však bude potrebná po roku 
2030, keď rýchlosť znižovania emisií bude musieť prekonať historické úrovne troj- 
až štvornásobne, aby bolo možné dosiahnuť cieľ na rok 2050.
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Trendy, prognózy a cieľové hodnoty EÚ na zníženie 
emisií skleníkových plynov
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- 1,0 % ročne

- 95 %

- 80 %- 4,6 % ročne

- 3,3 % ročne

- 40 %- 1,5 % ročne

- 20 %

Cieľová hodnota na rok 2030 (-40 % oproti roku 1990)
Cieľová hodnota na rok 2020 (-20 % oproti roku 1990)
Prognózy „s doplnkovými opatreniami“
Prognózy „s existujúcimi opatreniami“
Historické emisie skleníkových plynov Cieľ na rok 2050 (-80 % oproti roku 1990)

Úsilie potrebné na dosiahnutie cieľa na rok 2050 (-80 %)
Úsilie potrebné na dosiahnutie cieľovej hodnoty na rok 2030
Cieľ na rok 2050 (-95 % oproti roku 1990)

Úsilie potrebné na dosiahnutie cieľa na rok 2050 (-95 %)

Zdroj: Európska environmentálna agentúra, Trendy a prognózy v Európe za rok 2016 – 
sledovanie pokroku v dosahovaní európskych cieľov v oblasti klímy a energetiky (Trends and 
projections in Europe 2016 – Tracking progress towards Europe’s climate and energy targets), 2016.

https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe
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K dosiahnutiu plánovaného zníženia emisií skleníkových plynov v EÚ budú musieť 
prispieť všetky sektory hospodárstva.

Európska únia prostredníctvom systému EÚ na obchodovanie s emisiami 
(EU ETS) stanovila hornú hranicu celkových emisií z niektorých sektorov dodávok 
energie, energeticky náročných odvetví a z  letov v rámci EHP a vytvorila trh 
pre emisné kvóty, čím stanovila cenu uhlíka.

V prípade ostatných sektorov sa uplatňuje prístup „spoločného úsilia“, ktorý spočíva 
v znižovaní emisií pomocou cieľových hodnôt stanovených pre každý členský štát. 
Členské štáty sú povinné individuálne vymedziť a vykonávať vnútroštátne politiky 
a opatrenia na splnenie týchto cieľových hodnôt.

Tieto prístupy dopĺňajú opatrenia na úrovni EÚ a vnútroštátne opatrenia na zvýšenie 
podielu energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti.



11

Emisie skleníkových plynov EÚ v roku 2015 podľa sektora

Systém obchodovania
s emisiami v EÚ

Emisie skleníkových plynov EÚ v roku 2015 
podľa sektorov

Dodávky energie

Priemysel

Budovy

Doprava

Poľnohospodárstvo

Odpad 3 %

11 %

26 %

29 %

19 %

12 %

Spoločné úsilie

Zdroj: Európska environmentálna agentúra, Prehľad údajov EEA – skleníkové plyny 
(EEA greenhouse gas – data viewer), 2017.

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer#tab-based-on-data
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Aj keď bude úsilie o zníženie emisií skleníkových plynov úspešné a dosiahne sa 
cieľ Parížskej dohody – udržať zvyšovanie celosvetových teplôt pod hodnotou 2 °C 
v porovnaní s hodnotami z predindustriálneho obdobia – adaptácia na zmenu 
klímy je nevyhnutná. Zmena klímy už teraz ovplyvňuje životné prostredie, 
spoločnosť a hospodárstvo pri súčasnom zvýšení teplôt o vyše 1 °C v porovnaní 
s predindustriálnym obdobím.

Podnebie Európy bude pri zvýšení teploty o celé 2 °C výrazne odlišné. Scenár 
zvýšenia teploty o 2 °C predstavuje celosvetový priemer. Aj keby sa tento cieľ 
dosiahol, teploty v určitých regiónoch sa zvýšia o viac než 2 °C. Do roku 2071 až 
2100 by sa teploty v niektorých častiach Škandinávie mohli zvýšiť priemerne o 5 
až 8 °C v porovnaní s teplotami v rokoch 1961 až 1990. Letné teploty vo väčšine 
Španielska a v severnej Škandinávii by sa mohli zvýšiť v priemere o 3 až 4 °C.
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(scenár celosvetového zvýšenia o 2 °C)

Sezónna zmena teplôt (v °C) v rokoch 2071 – 2100 
v porovnaní s rokmi 1961 – 1990

Zdroj: Upravené podľa dokumentu Klimatické účinky v Európe (Climate Impacts in Europe), 
projekt JRC PESETA II, 2014. Údaje Dosio a Paruolo, 2011, a Dosio a kol., 2012.

Nie je
k dispozícii

Zima Leto

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC87011.pdf
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I za predpokladu, že sa dosiahne priemerné zvýšenie teploty o maximálne 2 °C v 
porovnaní s predindustriálnym obdobím, zmeny režimov dažďových a snehových 
zrážok môžu byť tiež výrazné. Do roku 2071 až 2100 by sa zimné zrážky v niektorých 
častiach strednej Európy a v Škandinávii mohli zvýšiť o vyše 25 % v porovnaní s 
rokmi 1961 až 1990. Úroveň letných zrážok by na väčšine stredozemného pobrežia 
EÚ mohla klesnúť o vyše 50 %.

Niektoré účinky zmeny klímy presahujú hranice jednotlivých členských štátov – 
napríklad povodie zaplavené v dôsledku zmeny klímy by mohlo zasiahnuť územie 
viacerých krajín.

Základom pre opatrenia EÚ v oblasti adaptácie je adaptačná stratégia EÚ z roku 
2013, ktorá podnecuje členské štáty prijať opatrenia, ktoré však nie sú záväzné. 
Adaptácii sa v rozličnej miere venujú aj odvetvové právne predpisy EÚ.
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(scenár celosvetového zvýšenia o 2 °C)

Zmena sezónnych zrážok (v %) v rokoch 2071 – 2100 
v porovnaní s rokmi 1961 – 1990 

Zdroj: Upravené podľa Klimatické účinky v Európe (Climate Impacts in Europe), projekt JRC 
PESETA II, 2014. Údaje Dosio a Paruolo, 2011, a Dosio a kol., 2012.

Nie je
k dispozícii

Zima Leto

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC87011.pdf


16Činnosť Dvor audítorov a NKI

Dvor audítorov a najvyššie kontrolné inštitúcie členských štátov (tu spolu nazývané 
„NKI EÚ“) vykonali za posledné roky audity týkajúce sa širokého spektra rôznych tém 
v oblasti energetiky a zmeny klímy.

Audity v oblasti energetiky tvorili najväčší podiel vypracovaných správ. Pri auditoch 
sa zistilo, že rozdiely v spôsobe, akým členské štáty vykonávali právne predpisy EÚ 
a spravovali svoje trhy s energiou, spomalili pokrok v dokončovaní vnútorného 
trhu s energiou EÚ.

Odhliadnuc od rastu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a celosvetového 
poklesu nákladov na ne sa pri auditoch odhalila nedostatočná nákladová účinnosť 
a prekážky pre investovanie. Pri auditoch energetickej účinnosti sa tiež často 
identifikovali problémy týkajúce sa nákladovej účinnosti. V oblasti jadrovej energie 
NKI EÚ zistili výrazný nárast nákladov a oneskorenia.

Z auditov vyplynulo aj to, že prechod na nízkouhlíkové spôsoby dopravy neprebieha 
v dostatočnej miere.

V oblasti adaptácie sa audity zameriavali zväčša na povodne. Audítori zistili 
problémy v oblasti predchádzania povodniam, ochrany pred nimi a reakcie na ne.

Niektoré oblasti energetiky a zmeny klímy však doteraz boli predmetom menšieho 
množstva auditov:

 ο adaptácia,
 ο súpisy skleníkových plynov EÚ a členských štátov,
 ο tretia fáza systému EÚ na obchodovanie s emisiami,
 ο emisie z cestnej dopravy,
 ο emisie z poľnohospodárstva.
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Audítorské správy NKI EÚ týkajúce sa energetiky 
a zmeny klímy

Zdroj: Správy najvyšších kontrolných inštitúcií EÚ (január 2012 – marec 2017).

 Správy NKI EÚ

269

Prierezové témy

Iné sektory, napr. 
doprava, odpadové 

hospodárstvo
a poľnohospodárstvo

EU ETS a Kjótsky 
protokol

Energetika

Adaptácia

101 (38 %)

16 (6 %)

28 (10 %)

52 (19 %)

72 (27 %)



18Hlavné výzvy

V tejto situačnej správe sa vymedzuje sedem oblastí hlavných výziev s cieľom 
poskytnúť kontext pre  aktuálne úvahy o  prebiehajúcich významných 
transformáciách, stimulovať diskusiu medzi zainteresovanými stranami 
a identifikovať možné príležitosti a riziká na účely auditu v budúcnosti.

1. Riadenie v oblasti energetiky a zmeny klímy

Energetika a zmena klímy sa musia riešiť súčasne. Okrem toho rozhodnutia 
v jednom členskom štáte môžu ovplyvniť situáciu v ďalších členských štátoch 
a môžu mať vplyv na plnenie celkových cieľových hodnôt EÚ. V EÚ sú potrebné 
účinné systémy správy na riadenie a monitorovanie opatrení v oblasti energetiky 
a zmeny klímy, na zníženie rizík, na zabránenie prekrývaniu a na zabezpečenie 
pokroku a súčasne na nájdenie nákladovo účinných riešení.

Verejné audity môžu zohrať významnú úlohu pri  vyvodzovaní verejnej 
zodpovednosti v súvislosti s plnením vládnych cieľov a záväzkov a pri udržiavaní 
dôvery občanov vo svoje vlády a v EÚ. Úlohy najvyšších kontrolných inštitúcií EÚ 
však boli doteraz obmedzené, pokiaľ ide o audit niektorých dôležitých systémov 
správy energetiky a boja proti zmene klímy a procesov ich monitorovania, ako sú 
súpisy skleníkových plynov.
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Sedem hlavných oblastí výziev týkajúcich sa energe-
tiky a zmeny klímy

  Výskum
a inovácie

Adaptácia

Financovanie

Transformácia 
energetiky

Tvorba politiky na 
základe dôkazov

Zapojenie 
občanov

Riadenie
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2. Tvorba politiky na základe dôkazov

Správne údaje, analýza a  modely ostávajú dôležitými nástrojmi 
na posudzovanie možností politiky v oblasti energetiky a zmeny klímy a budú 
potrebné pre integrované národné plány v oblasti energetiky a zmeny klímy, ktoré 
budú musieť členské štáty vypracovať v rámci navrhovaného nariadenia o riadení 
energetickej únie.

3. Transformácia energetiky

Na riešenie problémov, ako je premenlivosť výroby energie z  nestálych 
obnoviteľných zdrojov energie, uskladnenie, decentralizovaná výroba energie 
a dynamickejšie riadenie spotreby, sú v elektrizačnej sústave stále potrebné 
výrazné zmeny. Energetická infraštruktúra v členských štátoch a medzi nimi ešte 
nie je plne pripravená na integrované trhy.

Investície do infraštruktúry budú musieť vychádzať z dlhodobého pochopenia ich 
účinkov na klímu a ďalších účinkov. Je možné, že nové alebo existujú vysokouhlíkové 
aktíva bude treba vyradiť skôr, než sa predpokladalo, čo si vyžiada spoločenské 
prispôsobenie.

Sektor dopravy bude musieť takisto podstúpiť zmeny vo využívaní energie, 
prejsť na  režimy dopravy s  nižšími emisiami oxidu uhličitého a  používanie 
alternatívnych palív, ako je elektrická energia.
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4. Účinné využívanie výskumu a inovácií

Plnenie dlhodobých cieľových hodnôt v oblasti energetiky a zmeny klímy si 
vyžaduje vývoj nových technológií. Často trvá toky, kým sa nová technológia 
stane použiteľnou v priemyselnom meradle. V nasledujúcej dekáde sa bude musieť 
dosiahnuť značný pokrok vo vývoji technológií potrebných na zníženie emisií 
v rokoch 2030 až 2050.

5. Plánovanie a realizácia adaptácie

Účinky zmeny klímy už pociťujeme. Zmena klímy občanov EÚ zasiahne v mnohých 
podobách. Správne predvídať a plánovať adaptáciu bude pre EÚ a členské štáty 
predstavovať veľkú výzvu, pričom bude potrebné obmedziť nutnosť neskorších 
opatrení, v reakcii na udalosti, čo by stálo viac.
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6. Financovanie

Investície na zmiernenie zmeny klímy vo výške 1 115 mld. EUR, ktoré budú 
každoročne potrebné v období rokov 2020 – 2030, sa budú musieť zaistiť z verejných 
a súkromných zdrojov. Silnejšia cena emisií oxidu uhličitého by bola tiež vplyvným 
nástrojom na stimulovanie väčšieho množstva súkromných investícií.

Náklady na adaptáciu na zmenu klímy sa predvídajú ťažko, a ešte ťažšie možné 
výhody investícií do adaptácie. Adaptácia si vyžaduje dlhodobé plánovanie 
a rozhodnutia o kľúčovej infraštruktúre. Na prekonanie zlyhania trhu môže byť 
potrebná rozsiahla mobilizácia verejných finančných prostriedkov. Do adaptácie 
by však výrazným spôsobom mali investovať aj spoločnosti v súkromnom sektore.

V sektore energetiky je vyraďovanie jadrových elektrární z prevádzky a uloženie 
jadrového odpadu pre EÚ a jej členské štáty naliehavým a nákladným problémom. 
Poskytuje však aj veľa príležitostí na podnikanie a zamestnanosť.

7. Zapojenie občanov Európskej únie

Zapojenie občanov do zmeny energetického systému sa teraz vníma ako 
zásadné, a  to z  dôvodu pochopenia a  zmeny správania a  úhrady nákladov 
na potrebnú transformáciu.
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Zľava doprava: Tomasz Plebanowicz, Vivi Niemenmaa, Gareth Roberts, Katharina 
Bryan, Marco Bridgford, Olivier Prigent, Mushfiqur Chowdhury, Emese Fesus, Joao 
Nuno Coelho Dos Santos, Bertrand Tanguy, Phil Wynn Owen, Armando Do Jogo.

Medzi ďalšími zamestnancami, ktorí sa na úlohe podieľali, boli Robert Markus, Paul 
Toulet-Morlanne, Balazs Kaszap, Ingrid Ciabatti, Tomasz Kapera a Ide Ni Riagain. 

Richard Moore asistoval pri vypracúvaní správy.





OBRÁŤTE SA NA EÚ

Osobne
V rámci celej EÚ existujú stovky informačných centier Europe Direct. Adresu 
centra najbližšieho k vám nájdete na tejto webovej stránke: http://europa.eu/
contact.

Telefonicky alebo e-mailom
Europe Direct je služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o Európskej únii. Túto 
službu môžete kontaktovať:
•  prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla: 00 800 6 7 8 9 10 11 

(niektorí operátori môžu tieto hovory spoplatňovať), 
•  prostredníctvom štandardného telefónneho čísla: +32 22999696 alebo 
•  e-mailom na tejto webovej stránke: http://europa.eu/contact.

Vyhľadávanie informácií o EÚ

•  Online
  Informácie o Európskej únii sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch 

Európskej únie na webovej stránke Europa: http://europa.eu.

•  Publikácie EÚ
  Publikácie EÚ, bezplatné alebo platené, si môžete stiahnuť alebo objednať 

z kníhkupectva EU Bookshop na webovej stránke: http://publications.
europa.eu/eubookshop. Ak chcete získať viac než jeden výtlačok 
bezplatných publikácií, obráťte sa na službu Europe Direct alebo vaše 
miestne informačné centrum (pozri http://europa.eu/contact).

•  Právo EÚ a súvisiace dokumenty
  Prístup k právnym informáciám EÚ vrátane všetkých právnych predpisov 

EÚ od roku 1951 vo všetkých úradných jazykoch nájdete na webovej 
stránke EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu.

•  Otvorený prístup k údajom z EÚ
  Portál otvorených dát EÚ (http://data.europa.eu/euodp) poskytuje prístup 

k súborom dát z EÚ. Dáta možno stiahnuť a opätovne použiť bezplatne na 
komerčné aj nekomerčné účely.

http://europa.eu/contact
http://europa.eu/contact
http://europa.eu/contact
http://europa.eu
http://publications.europa.eu/eubookshop
http://publications.europa.eu/eubookshop
http://europa.eu/contact
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp
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