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Súčasťou Európskeho ekologického dohovoru
(nazývaného tiež Európska zelená dohoda) nie sú len
ambicióznejšie ciele znižovania emisií, ale aj nástroje
pre podporu energetiky a priemyslu. Uhoľným regiónom
má pomôcť Fond spravodlivej transformácie, priemysel
má pred nekalou konkurenciou ochrániť uhlíkové clo na
hraniciach Európskej únie. Súčasťou riešenia môže byť aj
plynárenstvo, ktoré sa nachádza na priesečníku energetiky
a priemyslu a ktoré môže vytvoriť most k čistejším
riešeniam, či už náhradou uhlia zemným plynom alebo
poskytnutím infraštruktúry pre zelené plyny ako vodík.
Na Slovensku sa dekarbonizácia týka zvlášť uhoľného
regiónu hornej Nitry a oceliarskeho odvetvia. Aké výzvy
a aké riešenia vidia v energetickej transformácii slovenskí
stakeholderi a európski experti?
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Šefčovič: Uhlíkové clo

potrebujeme, aby sme ostatné
krajiny donútili k zodpovednosti
A u t o r : K a t a r í n a D e t e r s o v á | E U R A C T I V. s k

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.
[TASR/AP/Virginia Mayo]
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chranu trhu pred „špinavým“
dovozom by privítali aj európski oceliari, ktorí veria, že za
určitých podmienok môžu byť lídrom
v dekarbonizácii ekonomiky.
Európska únia podľa podpredsedu
Komisie Maroša Šefčoviča potrebuje
uhlíkové clo, aby ostatné krajiny donútila postaviť sa k Parížskej dohode
zodpovedne.
„Musíme skončiť s praxou, že budeme vyrábať čisté, ale dovážať špinavé,“ myslí si Šefčovič, ktorý je v novej
európskej exekutíve zodpovedný za
medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad.
Uznáva však, že diskusia o zavedení uhlíkovej dane na hraniciach bude
náročná. Proti môžu byť niektorí eurokomisári, členské štáty, no najmä
zahraniční partneri.
„Nebude to jednoduchá úloha, ale
ak chceme byť ako svetová komunita
seriózni v presadzovaní parížskych
cieľov, uhlíková stopa musí byť vnímaná nielen európskymi producentmi. Tlak musíme smerovať aj k partnerom,“ uviedol Šefčovič na konferencii o dekarbonizácii slovenskej
ekonomiky v Košiciach.

NEPRIESTRELNÁ ŠTÚDIA
S návrhom uhlíkového cla by podľa podpredsedu Komisia mohla prísť
do jedného roka. Predtým však zverejní štúdiu, za ktorej vypracovanie je
zodpovedný práve Šefčovič. „Viem, že
tá štúdia musí byť nepriestrelná, založená na vedeckých faktoch a veľmi
presných štatistikách,“ konštatoval.
Štúdia má pomôcť pri argumentácii s Čínou, USA, ale aj krajinami západného Balkánu a Tureckom, ktoré
tiež vyrábajú s vyššou uhlíkovou stopou. Čína už vyhlásila, že s uhlíkovým clom Európskej únie nesúhlasí
a upozorňuje, že by zvýšila ceny čínskych výrobkov v Európe.
Zavedenie uhlíkového cla podľa
TASR podporuje aj Slovensko. Vyplýva to z minulotýždňových vyjadrení
ministra financií Ladislava Kamenického. „Clo by sa zaviedlo na dovoz
tovarov, ktoré sú uhlíkovo náročné a
nie sú priateľské k životnému prostrediu. Bolo by v prospech tých, ktorí
vnútri Únie dodržiavajú ekologické
štandardy,“ vysvetlil svoj postoj.
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TIMMERMAS DÚFA, ŽE
CLO NEBUDE TREBA
Výkonný podpredseda Európskej
komisie Frans Timmermans podľa
agentúry Reuters stále verí, že zavedenie uhlíkovej dane nebude potrebné a že aj veľkí znečisťovatelia klímy
zavedú do platnosti ustanovenia parížskej klimatickej dohody. Uviedol
to v utorok (10. decembra) v Madride.
Dodal však, že ak to potrebné bude,
Európska únia so zavedením cla nebude váhať. EÚ podľa jeho slov nedovolí,
aby európske priemyselné odvetvia
boli v slabšom postavení, ak sa Únii
podarí znížiť emisie skleníkových plynov rýchlejšie ako ostatným hlavným
aktérom svetovej ekonomiky.
„Ak prijmete rovnaké alebo porovnateľné opatrenia, na hraniciach
nebude treba nič upravovať,“ odkázal
Timmermans obchodným partnerom
mimo Únie.

DOČASNÉ RIEŠENIE
Po uhlíkovom cle volajú aj európski výrobcovia ocele, podľa ktorých
sa pri výrobe ocele mimo Európskej
únie v niektorých prípadoch vypustí
až päťnásobok uhlíka.
Generálny riaditeľ Európskej asociácie ocele (Eurofer) Axel Eggert preto zdôrazňuje, že clo musí byť primerane vysoké. Malé navýšenie ceny by
totiž exportér, ktorý do EÚ vyváža len
malú časť produkcie, dokázal absorbovať.
Eggert uhlíkové clo vníma ako
prechodné opatrenie, ktoré by mohlo
byť v platnosti maximálne 10 až 15
rokov. „Toto obdobie musíme využiť,
aby sme našli dlhodobé riešenia založené na životnom cykle a uhlíkovom
účtovníctve,“ myslí si.
Najmä v prvej fáze sú podľa neho
potrebné veľké investície a rozšírenie
inovácií. „Keď budeme mať na trhu
kritické množstvo nízkouhlíkovej alebo uhlíkovo-neutrálnej oceli, môžeme uhlíkové clo nahradiť výrobnými
štandardmi alebo vysokou uhlíkovou
daňou,“ uviedol šéf oceliarov na košickej konferencii o dekarbonizácii.

KAPITÁL A ČISTÁ
ENERGIA
K tomu však podľa Eggerta oceliari potrebujú napríklad prístup k súk-

romnému kapitálu. „Pri dekarbonizácii oceliarní nehovoríme o miliónoch,
ale miliardách eur,“ vyhlásil s tým, že
samotný oceliarsky priemysel nemá
takéto prostriedky k dispozícii.
Pri výskume oceliari počítajú aj
s európskymi peniazmi, napríklad
prostriedkami z Inovačného fondu
a v niektorých krajinách aj z Modernizačného fondu.
Ďalšiu príležitosť vidí Eggert v projektoch spoločného záujmu (PCI),
ktoré by sektoru umožnili získať viac
štátnej pomoci. Oceliarsky sektor hrá
totiž podľa neho v európskej ekonomike dôležitú rolu. Eggert uvádza, že
v oceliarstve pracuje 30 000 ľudí priamo a ďalších 2,6 milióna pracovných
miest je na tento sektor naviazaných.
Eurofer chce projekt, ktorý by mohol byť zaradený do zoznamu projektov spoločného záujmu, predstaviť do
troch mesiacov.
Pripomenul tiež potrebu čistej
energie, ktorej budú oceliarne aj ďalšie
energeticky náročné odvetvia potrebovať oveľa viac. Len samotný oceliarsky priemysel by v prípade dekarbonizácie potreboval 400 terawatt hodín.

PRIPLATIA SI
SPOTREBITELIA
Eggert tiež zdôraznil že dekarbonizácia je úloha pre celú spoločnosť
a má svoju cenu. Tú pocítia aj spotrebitelia. Tí by si mali mať možnosť
vybrať medzi uhlíkovo náročnejšími
a menej náročnými produktmi a za
tie nízkouhlíkové zaplatiť viac.
„Ak sa cena tony ocele zvýši o 50
alebo 100 percent, znamenalo by to,
že napríklad auto by bolo drahšie asi
o 300 eur. Musíme sa rozhodnúť, či
spoločnosť toto bremeno unesie,“ vyzval Eggert.
Alternatívou môžu byť nižšie dane
na nízkouhlíkovú oceľ a autá, ktoré sú
z nej vyrobené. O tom už však podľa
šéfa európskych oceliarov musia rozhodnúť politici. „Na zvládnutie finančnej stránky dekarbonizácie musíme
byť všetci kreatívni,“ myslí si.
Ak však budú mať európski oceliari dostatok čistej energie, kapitálu
a ochrany pred uhlíkovo náročným
dovozom, sľubujú redukciu emisií o
80 a viac percent.n
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Vyššie klimatické ambície?

Ak podmienky nebudú rovnaké
pre všetkých, hrozí vojna
A u t o r : P a v o l S z a l a i | E U R A C T I V. s k

Zľava - Branislav Klocok, James E. Bruno, Lívia Vašáková a Daniel
Lešinský na konferencii Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2019.
[EURACTIV/Štefan Bako]
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celiari sú naklonení znižovaniu emisií aj uhlíkovému clu.
Upozorňujú však na úskalia:
vyššie ceny priemyselných výrobkov
a vyostrenie obchodných konfliktov.
Oceliari z U.S. Steel Košice majú
pripravené projekty pre zníženie
emisií a zvýšenie energetickej efektívnosti za asi miliardu eur, hutníci
z OFZ Istebné za približne sto miliónov eur.
Prezident U.S. Steel Košice James
E. Bruno a výkonný riaditeľ OFZ Istebné Branislav Klocok to uviedli 6.
decembra na konferencii Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky, ktorú
spoločne zorganizovali EURACTIV
Slovensko a Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.
Manažéri však vidia niekoľko rizík: neistotu návratnosti projektov
a administratívne náročné spolufinancovanie z verejných zdrojov. Za
najväčší problém označili konkurenčnú výhodu mimoeurópskych výrobcov, ktorí nemusia spĺňať rovnaké
environmentálne štandardy ako oni.
Bruno sa preto prikláňa k zavedeniu
uhlíkového cla na hraniciach Európskej únie. Klocok to tiež považuje za
možnosť, obáva sa však vyostrenia
obchodných konfliktov až do podoby
vojny.
Ochranár Daniel Lešinský sa v panelovej diskusii vyslovil za rovnaké
environmentálne zdanenie všetkých
výrobkov predávaných na európskom trhu. Spolu s Líviou Vašákovou
z Európskej komisie a Marošom Halamom z Technickej univerzity však vyzvali firmy na investície do výskumu
a vývoja. Všetci pripomenuli možnosti Modernizačného fondu financovaného z aukcií emisných povoleniek či
ďalšie fondy financované z európskeho rozpočtu.
Štátny tajomník na Ministerstve
hospodárstva SR Vojtech Ferencz
(Smer-SD) na konferencii poukázal na
dosiahnuté aj plánované zľavy z cien
energií pre veľký priemysel. Štátny
tajomník na Ministerstve životného
prostredia SR Norbert Kurilla (MostHíd) zase upozornil na celkový balík
na dekarbonizáciu slovenskej ekonomiky do roku 2030 v objeme 2,5 miliardy eur. V tomto období zohrá podľa neho dôležitú úlohu zemný plyn.
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FERENCZ: PATRÍME K
NAJLEPŠÍM
Ferencz pripomenul, že ceny elektriny sa v poslednom období už znížili
pre firmy s veľkou spotrebou ako U.S.
Steel Košice a Slovnaft. Rezort komunikuje s Európskou komisiou o ďalšej
podpore priemyslu, ktorá bude v súlade s európskymi pravidlami o štátnej
pomoci.
„Snažíme sa, aby sme vedeli uvoľniť isté prostriedky zo štátneho rozpočtu na to, aby sme znížili cenu elektriny pre výrobcov áut,“ informoval
štátny tajomník.
Čo sa týka dekarbonizácie slovenskej ekonomiky, pripomenul, že už
dnes je 80 percent elektriny na Slovensku vyrobených z nízkouhlíkových zdrojov. „Patríme k najlepším
v EÚ,“ povedal Ferencz s tým, že vďaka jadrovým a obnoviteľným zdrojom
vidí potenciál zvýšenia na 90 percent.
Kurilla z envirorezortu spomenul
schválenie zákona o obchodovaní
s emisnými kvótami. Vďaka nemu
bude mať Slovensko v budúcom desaťročí k dispozícii 2,5 miliardy eur
na projekty dekarbonizácie. Budú
sa čerpať prostredníctvom Envirofondu, manažovaného zo Slovenska,
a Modernizačného fondu, ktorý budú
spolu spravovať slovenské a európske
inštitúcie.
K budúcej palivovej základni doplnil, že v strednodobom hľadisku sa
Slovensko môže spoľahnúť na zemný
plyn.

BRUNO: NEUTRALIZUJÚ
NÁS INÍ
Prezident U.S. Steel Košice naznačil, že jeho odvetvie malo veľké plány
na investície do dekarbonizácie. V
roku 2019 sa však dostal celý európsky oceliarsky priemysel zo zisku na
nulu alebo dokonca do straty.
„Ak investujete stovky miliónov
alebo miliárd (do životného prostredia), potrebujete od verejných orgánov regulačný rámec, ktorý vám dá
istotu, že tieto drahé investície budú
návratné,“ vysvetlil Bruno.
Snahu európskeho priemyslu
znižovať emisie podľa neho navyše
neutralizuje veľa iných krajín vrátane
Číny. Budujú nové uhoľné elektrárne
a nové priemyselné kapacity.
„Ak my budeme neúspešní v dekarbonizácii a budovaní potrebného

regulačného rámca, celkový problém
globálneho otepľovania sa len zhorší,“ myslí si.
Oceliarstvo je podľa neho strategické odvetvie pre vysokú zamestnanosť aj využitie jeho produktov
v celom priemysle. „Bez toho, aby sme
oceliarstvo zachovali v Európe, bude
náš priemysel vrátane automobilového silne závislý na dovoze. A nemyslím si, že do tejto situácie sa chce
ktorékoľvek odvetvie, zvlášť automobilové, dostať,“ povedal Bruno.

VOLANIE PO UHLÍKOVOM
CLE
Prezident U.S. Steel Košice varoval, že „ak nebudeme mať zisk, nebudeme mať peniaze, ktoré možno spolu
s verejnými fondmi použiť na dekarbonizáciu.“
Bruno si myslí, že „nemá absolútne žiadny zmysel zdaňovať podnikanie v Európe a zároveň nechať do
Európy prichádzať rovnaké produkty
vyrobené s úplne inými nákladmi.“
Riešením je podľa šéfa košickej
fabriky „vyvážený obchod“. Vhodným nástrojom môže byť uhlíkové
clo na hraniciach EÚ. „Som si istý, že
vzhľadom na množstvo dotknutých
strán, bude (uhlíkové clo) predmetom
horúcej diskusie. Potrebuje však prísť
rýchlo, inak oddiali investície do dekarbonizácie v priemysle a objaví sa
únik uhlíkovo náročných odvetví
mimo EÚ (carbon leakage),“ predpovedal manažér.
Štát tiež požiadal o jasný rámec pre
výskum a vývoj. „Vieme, čo v najbližších desiatich rokoch potrebujeme
urobiť. Ale transformácia priemyslu
sa neudeje za päť rokov, potrvá až do
roku 2050 (…) Musíme s verejnými orgánmi spolupracovať na tom, aby boli
univerzitám a podnikom pridelené
peniaze pre inovácie a ich uplatnenie
na priemyselnej škále,“ vyzval Bruno.
V neposlednom rade podľa neho
oceliarstvo potrebuje cenovo dostupnú energiu.

KLOCOK: EÚ ETS UŠKODIL
PLANÉTE
Branislav Klocok z OFZ Istebné
na konferencii povedal, že európsky priemysel emisie znížil preto, že
znížil výrobu. Tú potom nahradila
produkcia v krajinách, ktoré nemajú rovnako vysoké environmentálne
štandardy.
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„Všetko, čo sme dosiahli od vzniku
EÚ ETS (Systému EÚ pre obchodovanie s emisiami), je, že sme tejto planéte
urobili horšie,“ skonštatoval výkonný
riaditeľ OFZ Istebné. Klocok povedal,
že „ktorýkoľvek európsky výrobok je
v princípe dvakrát taký čistý ako kdekoľvek inde na svete, či už ide o slovenskú oceľ, magnezit či hliník“.
Podľa šéfa hutníckej fabriky nemožno tlačiť na európsky priemysel, aby bol neustále čistejší, zvyšovať jeho výrobné náklady a zároveň
chcieť lacnejšie výrobky. „Ak budeme
vyrábať čistejšie a drahšie, musíme sa
jednoducho zmieriť s tým, že budeme
za výrobky platiť viac.
Kameňom úrazu je podľa Klocoka
aj úroveň spotreby ľudí. „Cesta znižovania priemyselnej výroby v Európe
bez znižovania spotreby priemyselných výrobkov je cestou do pekla.“

HROZBA (OBCHODNEJ)
VOJNY
Klocok zvážil aj možnosť zavedenia uhlíkového cla na hraniciach EÚ.
„Ak chceme vyrábať čoraz čistejšie
produkty, musíme sa zmieriť s tým, že
do Európy sa nemôžu dostať za rovnakých podmienok špinavé produkty.
Musí existovať bariéra,“ uviedol na
konferencii.
Šéf hutníckej fabriky sa však obáva odvetných opatrení.
„Ak by sme zaviedli uhlíkovú daň
len na Čínu a nezaviedli na Spojené
štáty americké, bude problém minimálne vo WTO (Svetovej obchodnej
organizácii). Ak by sme to však urobili, môžeme očakávať, že na druhý
deň uvalí prezident Donald Trump
rovnaké clá na všetky európske tovary. Podstatne väčšia časť nášho priemyslu bude mať problémy. Táto situácia je z geopolitického hľadiska veľmi
ťažká,“ zhodnotil Klocok.
Slovensko podľa Klocoka dováža
väčšinu potravín aj základných surovín pre priemyselnú výrobu. „Keď
sa niečo stane, minimálne vypukne
obchodná vojna a po troch dňoch nemáme čo jesť (…) Celá spoločnosť, ako
ju dnes poznáme, sa rozpadne behom
niekoľkých dní.“ Ako príklad uviedol
aj zmenu ukrajinskej spoločnosti po
vypuknutí vojne na Donbase.
Bruno súhlasil, že „spoločenský
konflikt bude“. „Musíme spolupracovať na tom, aby sme ho zvládli inteligentne. Dekarbonizácia je možná
a uskutoční sa,“ povedal prezident
U.S. Steel Košice.
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VAŠÁKOVÁ: BEZPLATNÉ
POVOLENKY
PREHODNOTÍME
Vedúca sekcie ekonomických analýz na Zastúpení Európskej komisie
na Slovensku Lívia Vašáková upozornila, že už dnes dostáva európsky
priemysel časť emisných povoleniek
zdarma.
„Keby uhlíková daň zaťažovala
dovoz z tretích krajín, možno by sa
prehodnotilo, akým spôsobom sa prideľujú tieto (bezplatné) povolenky pre
priemysel,“ uviedla na konferencii.
Vašáková pripomenula možnosti
financovania z Horizontu 2020. „Je
škoda, že Slovensko je čistým prispievateľom do tohto programu a že len v
obmedzenej miere sa nám darí niečo
dostať naspäť,“ povedala o vedeckovýskumnej schéme, ktorá sa bude od
roku 2021 volať Horizon Europe.
Pre komercializáciu inovatívnych
riešení zase slúži Inovačný fond v objeme desať miliárd eur, ktorý je financovaný na celoeurópskej úrovni
z predaja časti emisných povoleniek.
To platí aj pre Modernizačný fond,
„určený skôr pre hasenie akútnych
problémov“. Slovensko ho môže podľa Vašákovej využiť na projekty prechodu na obnoviteľné zdroje či zvýšenia energetickej efektívnosti.
Ďalšiu možnosť vidí Vašáková
v navýšených výdavkoch z eurofondov určených pre životné prostredie
a v novej stratégii pôžičiek Európskej
investičnej banky. Európska únia tiež
prichádza s Mechanizmom pre spravodlivú transformáciu. „Nový fond
pre spravodlivú transformáciu by
mal byť zameraný na uhoľné regióny, ale aj ďalšie regióny, ktoré budú
transformáciou trpieť,“ informovala
Vašáková.

LEŠINSKÝ: EKODIZAJN
MUSÍ BYŤ POVINNÝ
Riaditeľ Centra pre trvalo-udržateľné alternatívy Daniel Lešinský
si myslí, že náklady spojené s vysokouhlíkovou výrobou by mali byť
premietnuté v cene produktu. „Potrebujeme informáciu o uhlíkovej stope
v celom životnom cykle produktu,“
uviedol na konferencii.
Preto za riešenie považuje uhlíkové clo.
„Druhý bod je ekodizajn,“ pokračoval Lešinský. Upozornil však, že
navrhovanie výrobkov tak, aby mali

počas celého životného cyklu čo najnižšiu uhlíkovú stopu, nabieha pomaly a doteraz bolo dobrovoľné.
„Ekodizajn musí byť v rámci zdaňovania a ekonomických nástrojov
ako povinný prvok,“ vyzval ochranár.
Doplnil, že najlepšie dostupné technológie (best available techniques, BAT)
musia byť povinné nielen pre európskych výrobcov, ale pre každý subjekt predávajúci na európskom trhu.
„Inak si zabijeme vlastných producentov,“ povedal Lešinský s tým, že sa
to týka ocele, ako aj potravín.
„Ak nezavedieme rovnaké podmienky pre všetkých, zničíme si
poľnohospodárstvo. Ak nebudeme
schopní zabezpečiť si energie, materiály a potraviny, samozrejme, že
to skončí pri sporoch a vojnách, lebo
nám budú chýbať základné potreby,“
varoval ochranár.

HALAMA: UNIVERZITY SÚ
PRIPRAVENÉ
Slovensko však podľa Lešinského „nevie čerpať“ dostupné európske
kohézne fondy. Čo sa týka príjmov
aukcií emisných povoleniek, ktoré
putujú do Envirofondu, príliš málo sa
ich vracia späť na ekologizáciu hospodárstva.
„My ako tretí sektor budeme určite žiadať, aby tieto financie – a týka
sa to aj uhlíkového cla na hraniciach
EÚ – boli v plnej miere využité na odstránenie problému, ktorý vyvolal tú
daň,“ prisľúbil.
Prodekan Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach Maroš Halama sa
angažuje v slovenských iniciatívach
za inovácie v oblasti vodíka aj výroby
batérií. „Vyvíjame aktivity, aby sme aj
Slovensko dostali na vodíkovú mapu.
To, čo sa deje v západnej Európe, je
zbrojenie vo vodíkových technológiách,“ povedal Halama na konferencii.
Ako pozitívny príklad uviedol
oceliarsku fabriku VoestAlpine so
sídlom v rakúskom Linzi. Do výroby ocele s pomocou vodíka namiesto
koksu, ktorý je druhom uhlia s vysokými emisiami, investuje 330 miliónov. Nemecko podľa Halamu oznámilo investície do vodíka v hodnote 1,4
miliardy eur.
Slovenské univerzity a Slovenská
akadémia vied sú podľa neho pripravené pomôcť transformácii priemyslu. Informoval, že bude spolupracovať
na štúdii realizovateľnosti využitia
vodíka v strednej Európe. „V Holand-
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sku vzniká celá vodíková ekonomika.
Treba, aby Slovensko nezaspalo,“ dodal prodekan.

ZLOŽITÉ ČERPANIE
PODPORY
Klocok informoval, že OFZ Istebné
má pripravené projekty pre zníženie
uhlíkovej stopy a energetickej náročnosti s približnou hodnotou 100 miliónov eur. Vidí však dve prekážky ich
realizácie.
„Kritériá spolufinancovania negarantujú návratnosť investície,“
pomenoval prvý problém. Ako príklad uviedol využitie odpadového
tepla pri hutníckej výrobe. „Investícia asi 15 miliónov pri 50-percentnej
spoluúčasti, návratnosť 10 rokov.
Absolútne neefektívne pre súkromnú
firmu,“ skonštatoval Klocok.
„Druhý problém je ten náš slovenský: zložitosť čerpania a riziká z toho
plynúce,“ dodal výkonný riaditeľ OFZ
Istebné.
James E. Bruno potvrdil, že U.S.
Steel Košice majú pripravené projekty
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pre kofinancovanie z Modernizačného fondu. Celkovo identifikovali „projekty za miliardu eur, ktoré významne
znížia našu uhlíkovú stopu“. Projekty
vie U.S. Steel Košice implementovať
v najbližších piatich až šiestich rokoch
vďaka existujúcim technológiám.
Výzvou je, že tie inovatívnejšie
technológie treba ešte škálovať na
priemyselnú úroveň. Na to však podľa neho treba dôveryhodný podnikateľský model pre nové technológie
a k tomu dostatočne stabilné regulačné prostredie.

BLIŽŠIE K UHLÍKOVÉMU
CLU
Na konferencii COP25 v Madride
sa nepodarilo dosiahnuť dohodu na
efektívnejšom fungovaní celosvetového naceňovania emisií. To isté
platí o ambicióznejších klimatických
plánoch, ktoré majú strany Parížskej
dohody predložiť v roku 2020. Proti
takémuto záväzku v záveroch úspešne zabojovali Spojené štáty, Čína, Brazília a India.

Európski lídri sa zase nepostavili
jednoznačne k ambícii dekarbonizovať európsku ekonomiku do roku
2050. Európska rada v piatok (13. decembra) schválila tento cieľ, Poľsko
však dostalo výnimku a čas rozhodnúť sa do júna 2020.
Politici však vypočuli volanie časti európskeho priemyslu a posunuli
Európu bližšie k zavedeniu uhlíkového cla.
„Cieľ klimatickej neutrality je potrebné dosiahnuť tak, aby sa zachovala konkurencieschopnosť EÚ, a to aj
vypracovaním účinných opatrení na
riešenie úniku uhlíka v súlade s pravidlami WTO. V tejto súvislosti Európska rada berie na vedomie zámer
(Európskej) Komisie navrhnúť mechanizmus kompenzácie uhlíka na
hraniciach týkajúci sa odvetví náročných na uhlík,“ uvádza sa v záveroch
Európskej rady.
Tie podčiarkujú, že „je potrebné,
aby zariadenia v tretích krajinách dodržiavali najprísnejšie medzinárodné environmentálne a bezpečnostné
normy“. n
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ČLÁNOK

Päť výziev pre dekarbonizáciu
energeticky náročných odvetví
A u t o r : G a u r i K h a n d e k a r a T o m a s W y n s | E U R A C T I V. s k

Výroba v nemeckej oceliarni.
[TASRP/AP/Markus Schreiber]
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tičný cyklus. Aby ho mohli využiť na
transformáciu, musí byť adresovaných päť hlavných výziev.

a dekarbonizáciu energeticky náročných odvetví sú potrebné inovácie, materiálová
efektívnosť, transformácia energetiky, dostatok investícií a nový systém
riadenia, píšu bruselskí výskumníci
GAURI KHANDEKAR a TOMAS WYNS.

INOVÁCIE V ENERGETIKE
AJ VÝROBE

N

Gauri Khandekar a Tomas Wyns
pôsobia ako výskumní pracovníci v
rámci Inštitútu európskych štúdií na
Slobodnej univerzite v Bruseli. Gauri
Khandekar vystúpila na decembrovej
konferencii Dekarbonizácia slovenskej
ekonomiky, ktorú spoločne zorganizovali
EURACTIV Slovensko a Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej
univerzity v Košiciach.
Jedenásteho decembra Európska
komisia predstavila svoju doposiaľ
najvýraznejšiu iniciatívu – Európsky
ekologický dohovor, ktorého cieľom
je určiť rámec pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050.
Aj keď je ekodohovor ambicióznou
iniciatívou, zabezpečenie transformácie európskych energeticky náročných odvetví preň bude sizyfovskou
úlohou. Pre tieto odvetvia bude zložité prispieť k uhlíkovej neutralite, pretože ich výrobné procesy sú energeticky náročné a vzniká pri nich veľké
množstvo oxidu uhličitého. Navyše
už väčšinu menej náročných opatrení
pre dekarbonizáciu urobili.
Pre energeticky náročné odvetvia
predstavuje 30 rokov, ktoré ostávajú
do dekarbonizácie, jeden veľký inves-

Prvou výzvou je široké spektrum
inovácií. Od tvorby a urýchlenia zavádzania nových nízkouhlíkových
procesov (z ktorých mnohé vyústia
do odlišného typu produkcie a budú
si vyžadovať iné vstupné materiály
alebo základné priemyselné procesy), po inovácie, ktoré súvisia nielen s
hodnotovými reťazcami energeticky
náročných odvetví, ale aj energetickými systémami, ktoré ich poháňajú.
Nevyhnutné bude aj dosiahnutie
vyššej úrovne cirkularity a materiálovej efektívnosti. To znamená lepšie
udržiavanie hodnoty materiálu, vyhýbanie sa jeho znehodnoteniu a kontaminácii, nárast efektívnosti v používaní nových materiálov vo výrobe
aj stavebníctve a zvyšovanie miery
recyklácie základných materiálov.
Dôležitou súčasťou dekarbonizácie európskeho priemyslu je aj stimulácia dopytu po výrobkoch s nízkou
uhlíkovú stopou. Tieto výrobky budú
musieť byť v konečnom dôsledku
schopné konkurovať bežným výrobkom z vnútra Únie aj mimo nej.

PLÁNOVANIE A
KOORDINÁCIA
Po tretie, pre transformáciu priemyslu bude nutný súlad paralelnej
klimaticky neutrálnej transformácie
energetického systému a vývoja infraštruktúry potrebnej na jej rozvoj.
Dosiahnutie klimatickej neutrali-

ty v priemysle aj v produkcii elektrickej energie si bude vyžadovať účinné plánovanie a koordináciu, ktorá
umožní, aby bolo pre transformáciu
priemyslu k dispozícií veľké množstvo spoľahlivej zelenej energie za trhové ceny.
Zároveň si tie najsľubnejšie priemyselné procesy budú vyžadovať
včasný rozvoj a financovanie adekvátnej infraštruktúry (napríklad
v prípade vodíka a využívania CO2).

GLOBÁLNA KONKURENCIA
Po štvrté, investície energeticky
náročných odvetví musia byť výrazne
vyššie, a to o 25 až 60 percent. Trhové podmienky aj regulačné prostredie musia zabezpečiť, že spoločnosti
budú schopné investovať s prijateľnou mierou rizika.
Je tiež pravdepodobné, že transformácia bude zahŕňať aj opätovný
rozvoj významného počtu opustených priemyselných lokalít, čo si tiež
bude vyžadovať množstvo kapitálu.
V neposlednom rade bude musieť
byť transformácia inteligentne riadená novým systémom správy podobným tomu, ktorý vznikol pre potreby
energetickej únie.
Netreba tiež zabudnúť, že transformácia sa odohráva vo vysoko konkurenčnom a dynamickom medzinárodnom prostredí, pričom mnohé
z odvetví, ktoré produkujú základné
materiály, súťažia na globálnom trhu.
Transformácia sa nemôže uskutočniť, ak pritom priemysel Európskej
únie utrpí v boji s medzinárodnými
konkurentmi veľké straty. n
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Cieľom klimatickej politiky
nemá byť Európa bez priemyslu
a závislá na dovoze
A u t o r : M i l a n V e s e l ý | E U R A C T I V. s k

Aktivisti na prebiehajúcej klimatickej konferencii COP25 v Madride.
[EPA-EFE/Juan Carlos Hidalgo]
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P

re svoju dekarbonizáciu potrebujú slovenský a európsky priemysel finančnú podporu a rovnaké
podmienky na trhu ako mimoeurópski
konkurenti, píše MILAN VESELÝ.
Milan Veselý je prezidentom Zväzu
hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie (ZHŤPG).
O klimatickej zmene sa v Európe seriózne diskutuje už takmer tri
dekády, pričom v posledných niekoľkých rokoch sme svedkami zintenzívnenia tejto diskusie. Za hlavný
dôvod môžeme považovať oficiálnu
európsku politickú líniu, kde existuje
silná podpora zo strany európskych
inštitúcií vyjadrovaná snahou politikov Európskej únie postaviť sa do
čela medzinárodného boja so zmenou
klímy.
Európske riešenie sa volá Systém
EÚ pre obchodovanie s emisiami (EÚ
ETS). Patrí k najinovatívnejším opatreniam legislatívneho charakteru,
ktoré prijala Európska únia na dosiahnutie súladu s medzinárodnými
záväzkami vyplývajúcimi z Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy,
Kjótskeho protokolu a novoprijatej
Parížskej dohody.

EMISIE NEMAJÚ
NÁRODNOSŤ
Po nástupe novej Európskej komisie sa očakáva sprísnenie klimatických cieľov na 55 percent do roku
2030 a dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050.
Veľmi podstatné je však podporovať domáci priemysel na jeho ceste
k transformácii a hlavne chrániť ho
pred konkurenciou z krajín, ktoré
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nemajú prísne environmentálne a
klimatické regulácie. V opačnom prípade by sme všetci pocítili dôsledky
rizika úniku uhlíka (carbon leakage),
teda odlivu výroby do krajín s nižšími
environmentálnymi štandardmi.
Cesta do pekla býva dláždená dobrými úmyslami. Zelená Európa bez
priemyslu a totálna závislosť na dovoze z mimoeurópskych krajín nemá
byť cieľom. Predstava, že v EÚ môže
zostať len sektor služieb a bankovníctva spolu s fotovoltaickými panelmi
a veternými elektrárňami, je mýtus.
Emisie nemajú národnosť alebo
štátnu príslušnosť. Preto je lepšie,
aby sa EÚ pokúsila regulovať priemyselnú výrobu aj v iných častiach
sveta. Koncept opatrenia uhlíkového
cla na hraniciach Únie (Carbon Border
Adustment, CBA) sa javí ako možné
riešenie. Kľúčový však bude časový
horizont jeho implementácie.

INVESTÍCIE DO
DEKARBONIZÁCIE
Na druhej strane sú potrebné aj
finančné mechanizmy s účelom stimulovať priemysel k investíciám do
podstatnej zmeny výrobnej základne
a do jeho postupnej dekarbonizácie.
Časť je orientovaná na výskum
a inovácie s cieľom vývoja nových
efektívnejších nízkouhlíkových technológií (Horizont 2020, Inovačný fond
– pôvodne NER 300). Musíme však objektívne priznať, že tento druh podpory je využívaný väčšinou len v starých
členských štátoch, ktoré na to majú
dlhodobo budované vedecké a výskumné kapacity.
Revízia smernice o EÚ ETS z roku
2018 prináša nové podporné mechanizmy, ktoré sa prioritne zameriavajú na východoeurópske krajiny, ako
je Modernizačný fond. Financovaný
bude na celoeurópskej úrovni z výnosov z dražby emisných kvót. Admi-

nistrovať ho bude Európska investičná banka spolu s členskými štátmi.
Slovenský priemysel (vrátane výroby
energie) v ňom vidí nádejnú, ale asi
aj poslednú možnosť na podporu investícií do energetickej efektívnosti
a dekarbonizácie priemyslu.
Zatiaľ márny boj zvádza slovenský
priemysel o využitie slovenských výnosov z predaja emisných kvót, ktoré
sú na účte Environmentálneho fondu
a čakajú na svoje využitie. Spolu s rastom cien emisných kvót sa zvyšuje aj
objem týchto finančných prostriedkov, ktoré by sa dali použiť na podporu priemyselnej uhlíkovej neutrality.
V súčasnosti sa prostriedky z Environmentálneho fondu používajú len
v obmedzenej miere na kompenzáciu
pre podniky v odvetviach, v prípade
ktorých sa predpokladá značné riziko
úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót do
cien elektrickej energie.
Slovenský a európsky priemysel
potrebujú:
•
rovnaké podmienky v porovnaní
s konkurenciou mimo EÚ, ktorá
nemusí znášať prísne environmentálne regulácie;
•
stabilné legislatívne prostredie
systému EÚ ETS s vopred zadefinovanými cieľmi;
•
podporu dekarbonizácie priemyslu a prechod na nové technológie;
•
dostupnosť lacnej elektrickej
energie zo stabilných obnoviteľných zdrojov;
•
jednoduchý prístup ku štátnej
pomoci bez zbytočných byrokratických prekážok (čo je najmä slovenské špecifikum);
•
pokračovanie
poskytovania
kompenzácií prevádzkam ohrozených únikom uhlíka, respektíve maximalizácia výšky štátnej
pomoci v zmysle pravidiel pre
štátnu pomoc. n
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Európsky ekologický
dohovor nestačí
A u t o r : M a r t i n H o j s í k | E U R A C T I V. s k

Martin Hojsík.
[EP/Thierry Roge]
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E

urópske emisie netreba znížiť o 55,
ale 65 percent do roku 2030, píše
europoslanec MARTIN HOJSÍK. V
návrhu Európskej komisie mu tiež chýbajú prísnejšie kritériá pre využívanie
biomasy a malých vodných elektrární,
ako aj ďalšie konkrétne opatrenia.
Martin Hojsík je poslancom Európskeho parlamentu za Progresívne Slovensko. Je členom výboru pre životné
prostredie a náhradníkom vo výboroch
pre energetiku a pre rozpočet.
Európsky ekologický dohovor
(European Green Deal) je kľúčovým
krokom pred. Zaväzuje sa k hlboko
transformačným politikám v oblasti klímy a životného prostredia.
Má však ďaleko k dokonalosti a jeho
text neobsahuje dostatočné riešenia
klimatických a environmentálnych
problémov.
Kľúčové bude, na aké konkrétne
ciele, opatrenia a stratégie rozmení
Európska komisia súčasné deklarácie.

NEDOSTATOČNÝ
KLIMATICKÝ CIEĽ A ČÍNA
Zámer predstaviť do leta 2020 plán
pre stanovenie cieľa zníženia emisií
skleníkových plynov „najmenej“ o
50 percent a „smerom k“ 55 percentám (oproti úrovni z roku 1990) nie
je dostatočný a plne v súlade s cieľom
Parížskej dohody udržať oteplenie
pod 2 °C, čo najbližšie k 1,5 °C.
Vzhľadom na emisné scenáre Medzivládneho panelu pre zmenu klímy
(IPCC), historickú a morálnu zodpovednosť EÚ za zmenu klímy a väčšiu
kapacitu konať oproti väčšine iných
krajín nie je tento cieľ dostatočný.
Cieľ zníženia emisií, s ktorým EÚ
dnes mala začať, mal byť na úrovni
najmenej 55 percent oproti roku 1990,
s otvorením analýz a diskusie o cieli
65-percentného zníženia.
Cieľ 50-percentného zníženia
emisií skleníkových plynov do roku
2030 EÚ splní, napríklad podľa štúdie
think-tanku Sandbag už len samotnou implementáciou doposiaľ existujúcich politík EÚ a už ohlásených
odstavovaní uhlia členskými štátmi.
Tento zámer je problematický aj
z časového hľadiska. Európska komi-
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sia má v úmysle predložiť návrh nového vyššieho emisného cieľa až do leta
2020, čo ponechá členským štátom
EÚ veľmi málo času pre rokovania
a jeho podporu. Návrh takéhoto cieľa
je potrebné predložiť čo najskôr.
Akékoľvek oneskorenie bude stáť
EÚ jej pozíciu medzinárodného lídra
klimatickej diplomacie, pretože hrozí že ako skupina štátov nestihne EÚ
prezentovať vzájomne odsúhlasený
cieľ pred stretnutím EÚ – Čína v septembri v Lipsku. Dohoda krajín EÚ na
vyššom emisnom cieli bude kľúčová
pre vstup do rokovania s Čínou, ak
má viesť k pokroku v medzinárodných záväzkoch znižovania emisií
skleníkových plynov pred konferenciou OSN o klíme COP26 v novembri
budúceho roku v Glasgowe.

(NE)UDRŽATEĽNÉ
OBNOVITEĽNÉ ZDROJE
Čo chýba pri prísľuboch revízie
energetickej legislatívy, ktorá správne naznačuje zvyšovanie ambícií,
je stanovenie dôslednejších kritérií
pre udržateľné využívanie obnoviteľných zdrojov energie (hlavne biomasy
a malých vodných elektrární), ktoré by
rešpektovali limity prírody a vedecké
poznatky (napríklad o emisiách z využívania biomasy). Tie musia napríklad
zahŕňať zákaz spaľovania guľatiny na
výrobu energie, ktorý obmedzí energetickú biomasu len na zvyšky z lesného hospodárstva a odpady.
Rozvoj obnoviteľných zdrojov
energie nesmie ísť na úkor prírody
(biomasa na úkor lesov, malé vodné
elektrárne na úkor riek) a musí mať
reálny, výrazný vplyv na znižovanie
emisií skleníkových plynov a celkovo
záťaže prostredia.
Zároveň je potrebné nastaviť rozvoj obnoviteľných zdrojov tak, aby čo
najviac generoval rozvoj regiónov v
rámci regionálnych energeticky sebestačných politík.
Pozitívnym novým prvkom oproti deklaráciám z časov kandidatúry
Ursuly von der Leyen je prísľub prijať
novú, ambicióznejšiu stratégiu adaptácie na zmenu klímy, so zámerom
podporiť rozvoj budov odolných voči
dôsledkom zmeny klímy, realizovať prírodne orientované adaptačné
opatrenia a zlepšiť pripravenosť na
extrémne prejavy počasia podmienené zmenou klímy a prevenciu.
Mnoho aspektov dôležitých pre
adaptáciu na dôsledky zmeny klímy
v texte zatiaľ nenájdeme, napríklad

prispôsobovanie verejných priestranstiev, kritickej infraštruktúry či sociálnu adaptáciu. Predpokladám však,
že je to dané len stručnosťou textu
a nová adaptačná stratégia EÚ na
zmenu klímy bude obsahovať všetky
potrebné prvky.

NÍZKE ČÍSLO PRE OBNOVU
BUDOV
Z mnohých ďalších pozitív by
som rád vyzdvihol zámer presadzovať legislatívu a strategické dokumenty o energetickej hospodárnosti
budov, zamerať sa na rozsiahlejšiu
obnovu budov a analyzovať zahrnutie emisií z budov do Systému EÚ pre
obchodovanie z emisiami (EÚ ETS).
Rovnako aj prehodnotenie legislatívy
o stavebných produktoch tak, aby sa
zabezpečil ich súlad s klimatickou politikou a obehovým hospodárstvom.
Potenciálnym negatívom je náčrt
uvažovania Európskej komisie o miere ročnej obnovy (energeticky efektívnych a zdravých) budov, ktorý hovorí,
že súčasná ročná miera obnovy budov
0,4 – 1,2 percenta by sa mala najmenej
zdvojnásobiť. Ak by EÚ ostala pri cieli len zdvojnásobenia, je otázne, či by
bolo dostatočné z hľadiska klimatických a environmentálnych potrieb
a cieľov.
Hlavne však ide o nízke číslo. Samotní experti zo stavebného sektora
uvádzajú možnosť dosiahnuť ročné
tempo komplexnej obnovy budov
v miere tri percentá ročne. EÚ by sa
mala zamerať na zabezpečenie dostatočného pridelenia prostriedkov na
renováciu a výstavbu budov, ktoré (v
kombinácii s inými verejnými politikami) môžu efektívne vytvárať dostatočné investície na renováciu troch
percent budov ročne.
EÚ by mala vytvoriť podmienky
a poskytnúť finančnú podporu pre
podporu komplexnejšieho prístupu
k výstavbe a renováciám tak, aby sa
zvyšovala energetická efektívnosť,
využívanie opatrení pre adaptáciu na
zmenu klímy, udržateľných materiálov a zabezpečila sa kvalita vnútorného prostredia.
Ku kladom patrí nesporne zámer
riešiť energetickú chudobu a deklarovanie energetickej efektívnosti ako
priority dekarbonizácie. Väčšia podpora energetickej efektívnosti môže
významne pomôcť aj Slovensku. Pripomeňme si, že máme stále siedmu
najvyššiu energetickú náročnosť na
základe stálych cien v EÚ28.
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POZITÍVNE, ALE MÁLO
KONKRÉTNE
Nádejne vyznieva aj zámer vytvorenia nového akčného plánu pre podporu obehového hospodárstva rozvíjajúceho trhy pre klimaticky neutrálne a obehové produkty. Ten má okrem
iného stanoviť spoločné princípy
a metodológie pre navrhovanie udržateľných produktov a opatrenia motivujúce podnikateľov k ponuke opakovane používaných a opraviteľných
produktov.
To môže významne pomôcť zvýšiť dynamiku rozvoja obehovej ekonomiky aj na Slovensku, kde miera
opätovného využitia materiálov v posledných rokoch stagnuje. Medzi rokmi 2010 a 2016 klesla o 0,2 percenta.
V roku 2016 bola na Slovensku
miera opätovného využitia materiálov iba 4,9 percenta. Holandsko malo
v roku 2016 mieru opätovného využitia materiálov 29 percent, Francúzsko
19,5 percenta, Belgicko 18,9 percenta.
Taktiež plán pre novú legislatívu
o odpadoch, kde sa už nehovorí o prevencii len vo všeobecných frázach, ale
o konkrétnych cieľoch a opatreniach
pre predchádzanie vzniku odpadov
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a riešenia problému nadmerného balenia. Zvažuje sa stanovenie zákonných požiadaviek pre minimálny povinný podiel recyklátu v produktoch
ako napríklad obaly, konštrukčné
materiály, batérie, vozidlá – po čom
volali environmentálne orientovaní
experti dávno – či eliminovanie vývozu odpadov mimo EÚ a revízie legislatívy o nelegálnom vývoze odpadov.
Teší ma, že takmer rovnaké opatrenia
(a mnohé ďalšie) sme už pred mesiacmi navrhli do volebného programu
Progresívneho Slovenska / Spolu.
Teší ma tiež deklarovanie cieľa
znížiť riziká plynúce z používania pesticídov a zvýšenia organického poľnohospodárstva. Potrebné je však stanovenie konkrétnych cieľov a opatrení.
Podobne je fajn vidieť všeobecné deklarácie o striktnejšej ochrane zvierat,
potrebné sú však konkrétnejšie ciele
a opatrenia, napríklad skoncovanie
s klietkovými chovmi a podobne.

SLOVENSKO MUSÍ USPIEŤ
To, či zelený dohovor EÚ bude slúžiť na prospech občanom Slovenska
bude závisieť od konkrétnej podoby
opatrení, na ktoré Komisia rozpracu-

je jeho deklarácie a následne od toho,
ako túto výzvu a príležitosť využijú
ďalšie vlády na Slovensku.
Doterajšie vlády zelené riešenia
často len odkladali, realizovali spravidla z donútenia a nezriedka v prospech niekoľkých vyvolených, na
úkor našich peňaženiek a prírody.
Európsky zelený dohovor predstavuje príležitosti pre rozvoj moderného podnikania, inovácií a tvorbu
nových pracovných miest. Bude priať
odvážnym a aktívnym, ktorí budú
hľadať skutočné a spravodlivé riešenia klimatickej a environmentálnej
krízy pre všetkých.
Nie každý môže za klimatickú
zmenu rovnakým dielom, čo musí byť
zohľadnené. Potrebujeme vychádzať
z princípu „znečisťovateľ platí“ a citlivo pristupovať k nízkopríjmovým
skupinám obyvateľov, ktorí majú najmenší podiel na klimatickej zmene,
ale mnohí sú často zasiahnutí najviac. Zároveň sa hrá o budúcu konkurencieschopnosť a rozvoj nášho podnikateľského sektora. Slovensko potrebuje dôsledne rozvíjať zelené, bezuhlíkové inovácie a adaptovať na
nevyhnutné dôsledky zmeny klímy.
Slovensko musí uspieť. n
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ČLÁNOK

Nováky a Vojany smerujú
od uhlia aj k spaľovaniu odpadu
A u t o r : P a v o l S z a l a i | E U R A C T I V. s k

Vo Vojanoch sa už dnes spoluspaľuje biomasa. [SE]
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lovenské elektrárne počítajú
s útlmom uhlia v oboch svojich
uhoľných elektrárňach. Experti upozorňujú, že región má potenciál
na viac: stať sa európskym príkladom
transformácie k zelenej ekonomike.
Elektrinu vyrobenú z uhlia v Novákoch nahradia po konci dotácií v roku
2023 zdroje v iných regiónoch. Novácka
elektráreň však dodáva hornej Nitre aj
teplo, ktorého alternatívny zdroj zatiaľ
neexistuje. Slovenské elektrárne prišli
s dvojfázovým riešením. V prvej fáze
bude na mestské vykurovanie využívaný zemný plyn a biomasa. V druhej
fáze by teplo pochádzalo z tuhého alternatívneho paliva (TAP) vyrábaného
aj z komunálneho odpadu.
Nováky nie sú jediná uhoľná elektráreň na Slovensku. Dovážané čierne
uhlie spaľujú Vojany na východe. Pre
nízku cenovú konkurencieschopnosť
tejto elektriny Slovenské elektrárne
uvažujú aj tam o jeho náhrade odpadom – opäť ako súčasti TAP.
Povedal to Róbert Jambrich, vedúci
pre medzinárodné, európske a environmentálne záležitosti v Slovenských
elektrárňach na konferencii Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky, ktorú 6.
decembra organizovali EURACTIV Slovensko a Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity
v Košiciach.
Prítomní experti vyslovili názor, že
transformácia regiónu hornej Nitry, by
mala byť ambiciózna. Myslia si dokonca, že horná Nitra sa môže stať európskym success story ako príklad regiónu,
ktorý úspešne prešiel od uhoľnej k zelenej ekonomike. S tým súvisí potreba vyhnúť sa novým rizikám ako napríklad
závislosť na automobilovom priemysle.
Ten sa síce aj v tomto regióne rýchlo rozvíja, zároveň je vo všeobecnosti závislý
na motoroch poháňaných benzínom
a naftou, teda fosílnymi palivami.

RIEŠENIE PRE ODPAD NA
HORNEJ NITRE
Jambrich vysvetlil, že Slovenské
elektrárne pracujú v prípade Novák
s riešením založeným na piatich pilieroch. Prvým je náhrada zdroja vykurovania a modernizácia vykurovacích rozvodov.
Teplo by mali po útlme uhlia dodávať hlavne biomasa a v špičke – najmä
v zime – plynový kotol. Pri hľadaní
alternatívneho zdroja zohľadňovala
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firma cenu za teplo, dopad na životné
prostredie, dlhodobú stratégiu rozvoja
regiónu a dostupnosť zdroja od januára
2024. Analýzu tejto alternatívy by mala
dokončiť na začiatku budúceho roka.
„Toto nie je konečné riešenie,“ pokračoval Jambrich.
Druhá fáza by nemala riešiť len
dodávky tepla, ale aj problém odpadu
v regióne. „Uvažujeme o postavení centra cirkulárnej ekonomiky, ktoré bude
zhromažďovať komunálny odpad, dotrieďovať a recyklovať ho,“ informoval
manažér. Slovensko dnes vyše polovicu odpadu skládkuje, recykluje len tretinu a spaľuje desať percent.
Jambrich zdôraznil, že „len to, čo sa
už nedá opätovne použiť a recyklovať,
bude spálené.“ Najmä nerecyklovateľný
papierový a plastový odpad sa potom
spracuje do TAP. A to by sa malo stať palivom pre výrobu tepla v Novákoch.

NEDOSTATOČNÝ
LEGISLATÍVNY RÁMEC
Druhú fázu nazval Jambrich „veľkou výzvou“.
Potrebná je totiž vhodná legislatíva
pre odpadové hospodárstvo. „Dnešný
regulačný rámec nie je vhodný pre manažment odpadu, neexistuje konzistentná odpadová politika,“ povedal manažér.
V ďalšej komplexnej analýze chcú
Slovenské elektrárne zohľadniť dostupnosť odpadu v regióne a jeho dopravy do
Novák, ako aj technológie energetického zhodnocovania odpadu. „Analyzujeme aj riešenia, ktoré nie sú ešte na trhu,
ale v čase, keď sa bude druhá fáza realizovať, už môžu byť,“ vysvetlil Jambrich.
Manažér však podčiarkol aj ostatné
piliere transformácie regiónu v poňatí
Slovenských elektrární.
Do vládneho akčného plánu navrhli vybudovanie vzdelávacieho centra,
ktoré by čerpalo zo skúseností pri riadení elektrárne, rekvalifikovalo súčasných zamestnancov a prípadne slúžilo
ako múzeum. Ďalej počítajú s vybudovaním priemyselného areálu, ktorý by
vďaka dobrej infraštruktúre energetických rozvodov prichýlil energeticky intenzívne spoločnosti. A napokon
chcú využiť popolček zo spaľovania
lignitu, ktoré je dnes len environmentálnou záťažou.

OD ODPADU K NOVÉMU
PALIVU
Čo sa týka Vojan, Jambrich povedal,
že komoditné ceny vytláčajú uhlie z trhu
ako palivo pre výrobu elektriny. „Chá-

peme to. V podstate súhlasíme, ale musíme nájsť riešenie,“ uviedol manažér
s tým, že východoslovenská elektráreň
zabezpečuje stabilitu a flexibilitu elektrickej siete a ďalšie systémové služby.
Už dnes sa vo Vojanoch spolu s uhlím spaľuje z 20 percent biomasa. Plán
Slovenských elektrární je spoluspaľovať tam na 50 percent TAP.
Slovenské elektrárne uskutočnili v
októbri „celkom úspešný test“ spaľovania TAP, v januári budú robiť ďalšie testy.
„Máme dvoch dodávateľov, ktorí nám
garantujú, že odpad (pre výrobu TAP)
pochádza zo Slovenska a nie je dovážaný,“ povedal s tým, že jeho dostupnosť je
predmetom prebiehajúcej analýzy.
Ako však manažér povedal, TAP
„je len krátkodobé riešenie“. Slovenské
elektrárne podľa Jambricha budú v rokoch 2021 a 2022 rozvíjať inovatívne
riešenie: syntetické palivo, ktoré bude
kombináciou TAP a popolčeka zo spaľovania čierneho uhlia.
Na Slovensku sa rozšíril názor, že
v roku 2023 končí celkovo spaľovanie
uhlia pre výrobu elektriny na Slovensku. Jambrich to vzhľadom na Vojany
nechcel potvrdiť. „Urobíme, čo bude v
našich silách,“ povedal len.

HORNÁ NITRA
AKO SUCCESS STORY?
Podľa Juraja Melichára, ktorý na
konferencii zastupoval združenie Slovenská klimatická iniciatíva, by sa Slovensko malo sústrediť na recykláciu,
nie spaľovanie odpadu. Krajine totiž
hrozí, že nesplní európsky cieľ recyklovať v roku 2020 polovicu komunálneho odpadu.
„Spaľovňa je najdrahším zariadením
v manažmente odpadu a podkopáva iné
riešenia, ktoré sú vyššie v odpadovej
hierarchii a ktoré sú citlivejšie k financiám a klíme,“ povedal Melichár.
Richard Filčák sa na konferencii
tiež priklonil k väčšej ambicióznosti.
„Na mape regiónov, kde sa ťaží uhlie,
má horná Nitra najlepšie šance stať
sa success story,“ povedal vedúci Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý je zároveň externým
poradcom Úradu podpredsedu vlády
SR. Dôvodom sú podľa Filčáka ekonomické indikátory regiónu, ktoré dosahujú slovenský priemer.
Napriek tomu treba riešiť sociálny rozmer útlmu. Filčák upozornil, že
škála zručností 3700 zamestnancov
Hornonitrianskych baní Prievidza je
veľmi rôznorodá.
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„Sú tam vysokokvalifikovaní baníci, ktorí môžu okamžite odísť do Rakúska hĺbiť tunely pre diaľnice za desaťtisíc eur mesačne. Ale asi štvrtinu
zamestnancov tvoria ľudia, ktorí si už
prácu nenájdu,“ vysvetlil expert s tým,
že ide o starších a menej kvalifikovaných ľudí.

TRANSFORMÁCIA NA
ZELENÝ REGIÓN
Vo všeobecnej transformácii hornej Nitry vidí Filčák dve hlavné výzvy,
ktorým sa treba postaviť. Prvou je medziročný pokles prírastku nových pracovných miest o 25 percent spôsobený
spomalením ekonomiky a tiež modernizácia ekonomiky: „Malé a stredné
firmy nerozmýšľajú o zamestnávaní
nových ľudí, ale nákupe techniky a automatizácii,“ ozrejmil expert.
Ďalšou výzvou sú obmedzené odborné kapacity miestnych firiem a samospráv podieľať sa na dekarbonizácii. S tým súhlasil aj Melichár.
Filčák považuje za dôležité hovoriť
nielen o útlme uhlia, „ale o transformácii od vysokouhlíkového k nízkouhlíkovému regiónu“. V tejto súvislosti si uvedomuje, že najrýchlejšie
rastie v regióne automobilový priemysel. „Dúfam, že o niekoľko rokov nebudeme musieť hovoriť o transformácii
znovu. Transformácia uhoľného regiónu by bola v porovnaní s transformáciou automobilového priemyslu nič,“
varoval odborník.
Za pozitívum označil pozornosť
upriamenú na región a prichádzajúce
finančné prostriedky pre projekty malých a stredných firiem a pre rekvalifikáciu baníkov. Pre budúci rok sú fondy
vyčlenené za zlepšenie verejnej infraštruktúry regiónu vrátane sociálnych
služieb. „Aby sa región stal atraktívnym“.
„Okno príležitosti bude otvorené
štyri, päť, šesť rokov,“ avizoval Filčák.

OTÁZNIK NAD
DOSTUPNÝMI FONDMI
Bol to projektový manažér Hornonitrianskych baní Prievidza Karsten
Ivan, ktorý na konferencii upozornil,
že uhlie Slovensko nielen ťaží, ale aj
dováža. Útlm na hornej Nitre preto neznamená útlm na celom Slovensku.
Čo sa týka hornej Nitry, poldruha
milióna eur, ktoré tam teraz prúdia,
je podľa neho málo. „Len moja spo-
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ločnosť potrebuje pre niektoré dobré
a udržateľné projekty založené na obnoviteľných zdrojoch asi 170 miliónov
eur,“ povedal Ivan.
Stačiť podľa neho nebude ani nedávno ohlásený európsky Mechanizmus spravodlivej transformácie. „Len
Poľsko potrebuje štyri miliardy eur,“
povedal manažér baní.
Filčák však upozornil, že banícka
firma bude musieť súťažiť o peniaze
s ďalšími aktérmi z regiónu. „Musí to
pomôcť rastu miestnej ekonomiky.
Koľko peňazí dostanete, závisí na vás,“
povedal zástupcovi baní. Melichár ho
doplnil vyjadrením, že „uplatňuje sa
princíp znečisťoval platí, nie znečisťovateľ prijíma“.
Zatiaľ je podľa Filčáka nejasné,
koľko peňazí na transformáciu bude.
Bude to závisieť od výšky mechanizmu
spravodlivej transformácie a nového
dlhodobého európskeho rozpočtu,
z ktorého prúdia eurofondy.

PARTNERSKÝ PRINCÍP
POKRIVKÁVA
Dôležité však nie sú len peniaze.
Melichár zo Slovenskej klimatickej iniciatívy informoval o odporúčaniach
medzinárodnej koalície „Európa bez
uhlia“ (Europe beyond coal) o inkluzívnej a spravodlivej transformácii uhoľných regiónov.
Hlavným odporúčaním je partnerský princíp. Znamená to, že na rozhodnutiach sa podieľa „reprezentatívna
vzorka partnerov, ktorí majú hlasovacie práva, a to vrátane ekonomických
a sociálnych partnerov, samosprávy
a aspoň jednej národnej a jednej mimovládnej organizácie“.
Partneri by mali mať možnosť aspoň dva týždne pred stretnutiami sa
oboznámiť s dokumentmi. Dva týždne
po stretnutí by mali byť zverejnené závery z konzultácií.
„Pri pohľade na slovenskú realitu
vidíme veľký potenciál pre zlepšenie
uplatňovania partnerského princípu,“
zhodnotil Melichár. Všetci aktéri podľa neho nemajú rovnaké hlasovacie
práva, závery z posledných stretnutí sa
nezverejnili ani po poldruha roku. Dá
sa tiež zlepšiť komunikácia a zapojenie
všetkých dôležitých stakeholderov.
Za príklad dal webstránku českého
programu RE:START.
Chybou v stratégii transformácie
podľa Melichára bolo, že sa nezača-

lo s komplexnou analýzou možných
úspor energie v regióne, napríklad
v budovách. „Toto je pritom najdôležitejšia časť dekarbonizácie,“ skonštatoval.

NOVÉ ODVETVIE NEMÁ
ZMYSEL
V Nemecku už dlhšie funguje
komisia pre uhoľnú transformáciu.
Philipp Litz, ktorý je v berlínskom
think-tanku Agora Energiewende zodpovedný za projekt „Medzinárodná
uhoľná transformácia“ na konferencii
informoval o medzinárodných ponaučeniach z transformácie, o ktoré sa táto
komisia opiera.
Prechod treba začať hneď, ako je to
možné. Ďalej je podľa Litza nevyhnutná dlhodobá stratégia a jej priebežné
prispôsobovanie. Do transformácie
treba zapojiť pracovníkov dotknutého
odvetvia a miestnu komunitu. „Keď
to bude centralizované, nebude to
fungovať,“ zdôraznil nemecký expert.
Napokon sa vyslovil za modernizáciu
ekonomiky podľa miestnych zručností. „Nemá zmysel štartovať úplne nové
odvetvie,“ vysvetlil Litz.
Jeho kolegyňa z varšavského
think-tanku WiseEuropa, Zofia Wetmańska, na konferencii tiež upozornila na problém závislosti celého
priemyslu v uhoľných regiónoch na
fosílnych palivách. „Ak prejdete od
uhoľného priemyslu k automobilovému – ktorý je už teraz jeden z najväčších v regióne – musíte uvažovať
o elektrických autách. Transformácia
týmto smerom sa však nedeje dosť
rýchlo,“ varovala na príklade poľského Sliezska.
Po istom čase však bude možno
Nemecko čerpať zo slovenských skúseností. Napriek tomu, že krajina pod
Tatrami nemá pevne stanovený termín
útlmu uhlia, trhové sily ho pravdepodobne vytlačia skôr ako v roku 2038.
Vtedy ho plánuje utlmiť Nemecko.
Ešte horšie je však na tom s transformáciou Poľsko. Ako povedala Wetmańska, severný sused Slovenska
nielenže nemá termín pre útlm uhlia,
ale ani uhoľnú komisiu či štruktúrovanú diskusiu o transformácii. Vláda
podľa Wetmańskej už pochopila, že
uhlie nemôže byť hlavným palivom
energetického sektora a že ten sa musí
zmeniť. Zatiaľ však nepredstavila žiadne konkrétne opatrenia. n

20

DECEMBER 2019 | DEKARBONIZÁCIA SLOVENSKEJ EKONOMIKY 2019

ČLÁNOK

Nemecký expert:
Pre premenu uhoľných regiónov
nestačia len peniaze
A u t o r : P a v o l S z a l a i | E U R A C T I V. s k

Philipp Litz na konferencii Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2019.
[EURACTIV/Štefan Bako]
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rh môže vytlačiť uhlie z výroby elektriny skôr, ako plánujú politici, tvrdí PHILIPP LITZ
z think-tanku Agora Energiewende.
Z tohto dôvodu možno Nemecko skoncuje s uhlím skôr ako v roku 2038.
Philipp Litz je v Agora Energiewende manažérom pre projekt Medzinárodná uhoľná transformácia. V nemeckom
think-tanku pôsobí od roku 2013. Na Slovensko pricestoval na konferenciu Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2019, ktorú 6. decembra zorganizoval v Košiciach
portál EURACTIV Slovensko spolu s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie
Technickej univerzity v Košiciach.

Pripravujete štúdiu o útlme uhlia
v Česku, Poľsku a Nemecku. Akú
veľ kú časť kapacít pre výrobu elektriny predstavujú tieto tri krajiny
v Európskej únii?
V prípade lignitu (hnedého uhlia) aj čierneho uhlia je to asi polovica. Tieto tri krajiny sú stredobodom
uhoľnej transformácie, pretože podiel
uhlia na výrobe elektriny je tam stále
vysoký a tiež ho veľa ťažia. Nemecko
a Česko využívajú najmä lignit, Poľsko viac čierne uhlie. Keď sa v týchto troch stredoeurópskych krajinách
rozhodne o útlme uhlia, bude to veľmi silný signál pre celú Európu.
Aké sú predbežné zistenia štúdie?
Verejné politiky, ktoré pôsobia už
teraz, povedú k útlmu výroby veľkej
časti elektriny z čierneho a hnedého
uhlia v strednodobom horizonte. Do
roku 2030 odídu zo systému polovica
až dve tretiny kapacít. Bude to dôsledok rozvoja obnoviteľných zdrojov,
prepojení medzi krajinami v Európe,
nárastu cien emisných povoleniek,
pokročilého veku uhoľných elektrární a vyčerpania uhoľných zásob. Hoci
v Nemecku funguje uhoľná komisia,
ktorá útlm podporuje, sektor sa bude
musieť transformovať aj v Poľsku
a Česku pod tlakom týchto faktorov
a bez toho, aby sme hovorili o verejných politikách plánovaného útlmu.
Aké verejné politiky máte na mysli?
Ide najmä o zvyšovanie podielu
obnoviteľných zdrojov. Spomedzi
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národných energetických a klimatických plánov je najmenej ambiciózny
český. Poliaci majú vyšší cieľ pre výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov.
Najvyšší cieľ majú Nemci – 65 percent
v roku 2030. Keďže prepojenie európskych trhov sa za posledných niekoľko rokov výrazne zvýšilo, rozvoj obnoviteľných zdrojov v jednej krajine
má dopad na ich rozvoj v iných krajinách.
Ďalšia politika je Systém EÚ pre
obchodovanie s emisiami (EÚ ETS). Za
posledné dva roky sme boli svedkami
reformy trhovej stabilizačnej rezervy,
čo viedlo k výraznému nárastu ceny
emisných povoleniek. Mali by rásť aj
bez toho, aby bol tento systém ďalej
reformovaný a klimatické ciele zvýšené, čo však je cieľom novej Európskej komisie pod vedením Ursuly von
der Leyen.
Nemecko si stanovilo termín útlmu
uhlia na rok 2038. Nie je to neskoro?
Stačí to pre to, aby Nemecko splnilo svoje strednodobé a dlhodobé
klimatické ciele. To bolo zadanie
pre nemeckú uhoľnú komisiu. Sľuby
dané v rámci Parížskej dohody o klíme však dnes nie sú dostatočné pre
splnenie jej cieľov. Nestačia na obmedzenie otepľovania Zeme na 2 stupne
Celzia, nehovoriac o 1,5 stupni. Všetky zmluvné strany musia zvýšiť svoje ambície, a to bude mať dopad aj na
nemecké klimatické ciele a na útlm
uhlia.
Skoncuje Nemecko s uhlím skôr ako
v roku 2038?
Áno, predpokladám. V roku 2032,
ale možno aj skôr by mal byť prehodnotený konečný termín. Ak však budeme mať vyššie klimatické ciele,
ako to plánuje nová Európska komisia, a vyššiu cenu EÚ ETS, nemusíme
termín ani posúvať. Trh vytlačí uhlie
z výroby elektriny skôr ako v roku
2038. Aj keď u časti aktérov, zvlášť
u ochranárov, spôsobil rok 2038 sklamanie, veľa aktérov stále nezačalo
diskutovať o priebehu transformácie
a o nutných opatreniach na miestnej
úrovni. Vďaka stanoveniu termínu
však dnes už však nediskutujeme
o tom, či sa útlm uhlia uskutoční, ale
ako sa uskutoční. O tejto téme sa teraz diskutuje aj v kruhoch, ktoré ju
pred tým neriešili.

Možno útlm veľ kej časti kapacít do
roku 2030 očakávať v Poľsku, ktoré
dnes vyrába 80 percent elektriny
z uhlia?
V prípade Poľska predpokladáme
útlm asi polovice kapacít hnedého
a čierneho uhlia do tohto termínu.
Hoci Poľsko ani Česko nemajú termín
pre útlm uhlia, tvrdíme, že verejné
politiky a trhové sily budú viesť k významnému poklesu dopytu po uhlí aj
kapacít pre výrobu elektriny.
Na konferencii Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2019 ste zdôraznili, že útlm uhlia v Česku, Poľsku
a Nemecku sťažuje v porovnaní
so západnou Európou fakt, že veľa
uhlia aj ťažia.
Presne tak. Krajiny, ktoré si už naplánovali útlm uhlia, sú zväčša také,
ktoré ho len spaľujú a neťažia, prípadne ho ťažia veľmi málo. Z tohto pravidla sa vymyká Spojené kráľovstvo.
Platí však pre Taliansko, Francúzsko,
Dánsko, Holandsko či Portugalsko,
ktoré uhlie neťažia. Tieto krajiny treba odlišovať od tých, ktoré uhlie vo
veľkom ťažia.
Pre rozvoj klimatickej politiky je
kľúčové mať stratégiu pre spravodlivú transformáciu ťažobných regiónov a chrániť tých, čo ťahajú za kratší
koniec. Konkrétnu politiku má zatiaľ
len Nemecko. Česko, Poľsko, Rumunsko a Grécko zatiaľ nemajú žiadny
plán pre ťažobný sektor.
V diskusii ste tiež priznali, že žiadny univerzálny recept pre všetky
tieto krajiny neexistuje. Čoho by
sa však mali krajiny držať, ak chcú
úspešnú transformáciu?
Potrebujete dlhodobú stratégiu
s jasnými cieľmi a peniaze pre investície v regiónoch. Musí tiež existovať
vyváženosť medzi daným regiónom
a centrom politickej moci v krajine;
dominancia ani jedného z nich by
nebola užitočná. Treba diskutovať
o konkrétnych projektoch, s ktorými
by mali prísť regióny.
Je to obojstranná záležitosť a nesmie dominovať prístup zdola-nahor ani zhora-nadol?
Áno. Obojstrannosť je tiež dôvod,
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prečo je transformácia taká komplikovaná. Zodpovednosť je na oboch
stranách. V Nemecku vidíme, že to
vedie k neustálemu prehodnocovaniu všetkých rozhodnutí. Najťažšie
je nájsť formát, ktorý vyhovuje obom
stranám. Nikomu by nepomohlo,
keby sme len vytvorili veľký fond
a poslali peniaze do regiónov. V minulosti sme v Nemecku videli prípady, kedy sa podpory dostalo len jednému odvetviu v niekoľkých regiónoch.
A potom nastala v tomto odvetví kríza, čo viedlo k úpadku celého regiónu.
Stalo sa to v prípade výroby fotovoltaických panelov. Čím je ekonomika
regiónu rôznorodejšia, tým ľahšie sa
dokáže vysporiadať s krízou.

Nesúhlasím. Plán útlmu uhlia
z dielne nemeckej uhoľnej komisie
bol šitý na mieru súbežnej odstávke
jadrových elektrární do roku 2022.
Dovtedy sa pripoja nové kapacity, čo
je názor zdieľaný väčšinou dodávateľov elektriny, environmentalistov,
obchodných združení, vedcov a vládnych poradcov. Investície do nových
kapacít presmeruje trh. Práve plán
útlmu vyšle silný investičný signál
veľkoobchodnému trhu s elektrinou.
Na európskej úrovni vidíme, že integrácia trhov s elektrinou a vyššia flexibilita vedie k väčším obchodovaným
objemom elektriny a k menšej potrebe rezervácie výrobných kapacít pre
domáci trh.

Európska komisia pripravuje Fond
spravodlivej transformácie, ktorý je
súčasťou Európskej zelenej dohody.
Bude zodpovedať potrebám regiónov?

Nedávno ste sa vrátili z Číny, kde
Agora Energiewende rozbieha nový
projekt. Práve čínska politika sa
často používa ako argument proti
ambicióznej európskej klimatickej politike. Nielenže Čína plánuje
svoje emisie do roku 2030 zvyšovať,
ešte aj stavia nové uhoľné elektrárne. Môžeme sa za týchto podmienok
vôbec baviť o útlme uhlia v Číne?

V princípe si myslím, že založenie
takéhoto fondu je dobrý nápad. Pre
dekarbonizáciu krajín s uhoľnými
regiónmi jednoducho treba peniaze.
Veľký otáznik visí nad podmienkami,
za ktorých bude možné z tohto fondu
čerpať. Rizikom, ktoré vidíme napríklad v Nemecku, je, že pomoc bude
investovaná do výroby spaľovacích
motorov. Treba uvažovať nad dlhodobo udržateľnými riešeniami a klimatickými cieľmi aj v iných sektoroch
ako len energetickom. Technologická
komunita sa napríklad zhoduje, že
testovať a rozvíjať treba vodík a ďalšie
podobné technológie.
Český analytik Michal Šnobr neverí nemeckej a európskej klimatickej
politike a tvrdí, že v dôsledku súbežného útlmu uhoľnej a jadrovej
energie hrozia Nemecku výpadky
dodávok elektriny. Súhlasíte?

Je pravdou, že v posledných rokoch sme boli v Číne svedkami výrazného nárastu emisií z uhlia. Dôležité
sú však dve veci. Prvou je, že Čína začala emisie a uhoľné kapacity výrazne zvyšovať až v roku 2000. Európske
krajiny nechávali silnú uhlíkovú stopu počas posledných storočí. Ak pripočítame emisie z dopravy, uhlíková
stopa väčšiny európskych krajín je
väčšia ako v prípade Číny. Preto je aj
z politického hľadiska dôležité, aby
tieto krajiny začali znižovať emisie.
Ďalším aspektom je, že o roku 2030
ako vrchole emisií sa dosť veľa diskutuje aj v samotnej Číne. Na trhu existujú nadmerné kapacity pre výrobu
elektriny z uhlia. Len pred pár dňami

sa objavila správa, že centrálna vláda
chce v najbližších dvoch až troch rokoch zatvoriť uhoľné elektrárne s kapacitou 50 až 100 GW. Ide o nadmerné
kapacity v piatich provinciách, ktoré
majú príliš krátky prevádzkový čas
a nie sú ziskové.
Zatvára Čína nové uhoľné elektrárne v niektorých provinciách, zatiaľ
čo v iných ich otvára?
Plány na nové uhoľné elektrárne stále existujú. V skutočnosti sa
však stavia menej kapacít, ako sa naplánovalo. Tiež platí, že v Číne sa za
posledné roky nestavajú len uhoľné
elektrárne, ale aj veľa obnoviteľných
zdrojov, zvlášť veterné a solárne elektrárne. V niektorých provinciách sú
jednoducho oveľa konkurencieschopnejšie. Niektoré provincie sa dokonca dostávajú do stavu, že už nie sú
schopné pripájať nové kapacity, kým
neurobia trh a sektor elektroenergetiky flexibilnejším. O flexibilite
a o nadmerných uhoľných kapacitách
sa v Číne vedie veľká diskusia. Budúci rok Čína predloží svoj plán v rámci
Parížskej dohody a je možné, že rok
2030 ako termín pre maximálne emisie, ešte prehodnotí. n

Video

Videá z konferencie
Dekarbonizácia slovenskej
ekonomiky 2019, ktorú portál
EURACTIV Slovensko zorganizoval
6. decembra 2019 spolu s Fakultou
materiálov, metalurgie a recyklácie
Technickej univerzity v Košiciach:
Priority Európskej zelenej dohody:
http://bit.ly/2M52hsJ
Dopady Európskej zelenej dohody
na priemysel: :
http://bit.ly/2EqSHvZ
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