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Cie ľ e ne rge t icke j polit iky:
◦ zníži ť energet ickú náro čnosť na priem er EÚ



Cie le e ne rge t icke j e fe kt ívnost i:
Koncepcia energet ickej efektívnosti (2007):

- do 2010: úspora vo výške 3% priem ernej kone čnej
energet ickej spot reby 2001-2005 (12,4 PJ)
- do 2016: úspora vo výške 9% KES2001-2005 (37,2 PJ)
- do 2020: pod ľa st anovených cie ľov – 11% KES2001-2005

Vývoj KES v jednotlivých sektoroch
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Cie ľ úspor do roku 2010 – vyhodnot enie v 2AP:
splnené
◦ Prispeli najm ä budovy, obm ena spot rebi čov
◦ Financovanie úspor: ŠFRB, SLOVSEFF, ŠF, NFM, súkrom né
zdroje (napr. Ekofond)
◦ Nebol vyt vorený FEE



Z dôvodu neexist encie podporného m echanizm u –
cie ľ do 2013 len 2,7% KES2001-2005 (8,4 PJ)



Vä čšina opat rení v 2AP m á charakt er pokra čujúcich
opat rení, vrát ane financovania
Dosiahnut ie cie ľa úspor do roku 2016, resp. 2020 je
však podm ienené finan čný m i zdrojm i > >



Zavádzanie energetickej efektívnosti do VO
( Krit ériá energetickej efektívnosti do všet kých podporných
nást rojov

Ciele úspor energie - EÚ








Sm ernica 2006/32/ES – st anovuje cie ľ úspor do roku
2016 vo výške 9% priem ernej k on e čn e j
energet ickej spot reby v rokoch 2001-2005
Európsky ak čný plán energet ickej efekt ívnost i
(2011) hovorí o cieli 20% p r im á r n e j energet ickej
spot reby do roku 2020 v porovnaní so z.s.
V prípade splnenia vym edzených cie ľov úspor na
základe sm ernice 2006/32/ES ČK dosahujú iba 11%
úspor energie do roku 2020
KOM vyzýva ČK, aby prehodnot ili svoje ciele a
navrhuje nové opat renia v rám ci návrhu sm e r n ice
o e n e r g e t ick e j e f e k t ívn ost i (jún 2011)









Zrušuje sm ernicu 2006/32/ES o efekt ívnost i pri
využívaní energie (o e n e r g e t ick ých
slu žb á ch ) a sm ernicu 2004/8/ES o o podpore
kogenerácie založenej na dopyt e po
využit e ľnom t eple na vnút ornom t rhu s
energiou (o k og e n e r á cii)
Zavádza povinnosť 3% ro čnej m iery obnovy
budov verejného sekt ora
Zavádza povinnosť uplat ňovania princípu
energet ickej efekt ívnost i do VO
Zavádza povinnosť pre dist ribu čné spolo čnost i
dosiahnu ť úsporu na st rane spot rebit e ľa vo
výške 1.5% ro čného predaja
Podporuje vyššie využit ie kogenerácie

SR post upne znižuje energet ickú náro čnosť
 Ciele úspor pre 2010 sú splnené
 Ciele úspor do r. 2016, 2020 sú podm ienené
podporným m echanizm om pre energet ickú
efekt ívnosť
 Je pot rebné využíva ť exist ujúce (napr. v
rám ci verejného obst arávania) a nové,
inovat ívne zdroje financovania (napr. EEEF,
ELENA, IEE iniciat ívy)
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Energy intensity in SR and selected countries (kgoe/1000EUR)
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Vyhodnot enie na základe jednot livých
opat rení – zdola nahor:
 Cie ľ: 12,4 PJ (resp. 9,4 PJ po o čist ení od ETS)
 CELKOM : 3 ,7 PJ
◦ čo je 29,7% zo schváleného cie ľa
◦ alebo 39% z cie ľa o čist eného od ETS


Záver: SR splnila požiadavku EK, aby okolo
30% cie ľa bolo vykázaných m et odikou zdola
nahor

Indikát
ory napo čít ané pod ľa m et odiky EK
Planned energy efficiency measures by sector in 2011-2013
pre jednot livé sekt ory
 Zdroje: Eurost at , ŠÚ SR, MDVRR SR
 Rok 2010 nie je Appliances
m12%
ožné vyhodnot
i ť,
Buildings
21%
št at ist ické údaje nie sú k dispozícii
 CELKOM : Transport
211%
8 PJ v porovnaní s rokom
2007


◦ Čo je 2x viac ako pôvodný cie ľ do r. 2010
◦ A 3x viac ako cie ľ o čist ený od ETS



Resp. 6 6 PJ ak porovnávam
e sector
s obdobím
Public
27%
2001-05:), čoIndustry
je 5x viac ako pôvodný
cie ľ
29%
úspor do 2010

