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ZÁVERY 

 

Návrh nariadenia na zníženie emisií metánu v energetike 

Fórum podporuje dosiahnutie ambiciózneho nariadenia EÚ o emisiách metánu v sektore 
energetiky, ktoré by malo poskytnúť komplexné a reprezentatívne údaje o emisiách metánu, ako 
aj čo najvyššie možné zníženie emisií metánu z energetického sektora. Dosiahlo by sa to 
zapracovaním účinných, overených a osvedčených, nákladovo efektívnych postupov do 
nariadenia na: zisťovanie a opravu únikov emisií metánu a neúmyselného vypúšťania metánu; 
obmedzenie odvetrávania a spaľovania metánu a; účinnosť spaľovania. Nariadenie by malo 
zohľadňovať príslušný technologický vývoj, čiže byť otvorené voči rôznym technológiám.  

Fórum prispeje k implementácii nariadenia EÚ o emisiách metánu, keď ho zákonodarcovia prijmú, 
najmä pokiaľ ide o efektívne vynaložené náklady spojené s meraním, vykazovaním a znižovaním 
emisií metánu pre regulované subjekty. Fórum ďalej podporuje štandardizáciu CEN v určitých 
aspektoch návrhu, najmä pokiaľ ide o monitorovanie, podávanie správ a overovanie a zisťovanie 
a opravu únikov, a vyzýva CEN, aby sa hneď pustil do práce. 

 

Posilnenie bezpečnosti dodávok plynu: regulačné prístupy na vnútornom trhu s plynom 
 
Fórum zdôrazňuje dôležitosť bezpečnosti dodávok energie v súčasnom geopolitickom prostredí. 
Berie na vedomie dôležitosť prebiehajúcej práce Európskej únie a Komisie na preskúmaní a 
posilnení pripravenosti a odolnosti. 

Okrem osvedčených koordinačných postupov a mechanizmov solidarity by členské štáty, 
Komisia, regulačné orgány, prevádzkovatelia prepravných sietí a plynárenské podniky (vrátane 
prevádzkovateľov zásobníkov a LNG) mali naďalej koordinovane a s maximálnym odhodlaním 
pracovať na zabezpečení bezpečnosti dodávok energie pre všetky členské štáty v každom čase, a 
to aj prostredníctvom dosiahnutia čo najlepších úrovní stavov zásobníkov v celej EÚ a riešenia 
dostatočnej prepravnej kapacity a prístupu k alternatívnym zdrojom dodávky, najmä 
prostredníctvom maximálneho využitia terminálov LNG. 

 

Regulačný rámec pre vodík  

Fórum zdôrazňuje potrebu flexibilného regulačného rámca pre vodík počas fázy nábehu na trh s 
cieľom prispôsobiť sa rôznym vodíkovým trasám a zároveň zabezpečiť jasnosť dlhodobého rámca 
na vytvorenie istoty pre investorov. Vzhľadom na zvýšené ambície v rámci REPowerEU fórum 



 

zdôrazňuje dôležitosť rýchleho prijatia balíka o trhu s vodíkom a dekarbonizovanými plynmi s 
cieľom urýchliť rozvoj vodíkového hodnotového reťazca.  

Fórum v tejto súvislosti zdôrazňuje význam dovozu obnoviteľného a nízkouhlíkového vodíka cez 
adekvátnu infraštruktúru, a to aj vo forme vodíkových derivátov. Komisia vzala na vedomie 
diskusiu, ktorá na fóre prebehla, o význame zrýchlených povoľovacích konaní a náležitej 
certifikácie. Fórum zdôrazňuje dôležitosť definovania štandardov kvality pre vodík a podporuje 
Komisiu, aby poverila CEN vypracovaním štandardov pre kvalitu vodíka vo vodíkovej sieti a u 
koncových používateľov so zapojením všetkých relevantných účastníkov trhu. 

 

Integrácia obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov do plynárenského systému  

Fórum zdôrazňuje dôležitosť umožnenia nákladovo efektívnej integrácie obnoviteľných a 
nízkouhlíkových plynov do existujúceho plynárenského systému. Je kľúčové zabezpečiť, aby tieto 
plyny mali plný prístup na veľkoobchodné a maloobchodné trhy, infraštruktúru a cezhraničný 
obchod. Fórum zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby boli opatrenia navrhnuté spôsobom, ktorý 
pomáha dosiahnuť požadované výsledky účinným spôsobom, pričom sa diskutovalo o 
konkrétnych dôsledkoch rôznych návrhov na účastníkov trhu, regulačné orgány a 
prevádzkovateľov sietí. Fórum podčiarkuje dôležitosť robustného certifikačného systému, ktorý 
bude schopný integrovať obnoviteľné a nízkouhlíkové plyny a uľahčí ich obchodovanie v celej 
EÚ. 

Fórum podporuje zvýšenú ambíciu týkajúcu sa biometánu v oznámení REPowerEU z 8. marca. 
Uznáva, že na dosiahnutie týchto ambícií môžu byť potrebné ďalšie opatrenia a v tomto smere sa 
diskutovalo o rôznych návrhoch. 

 

Plánovanie infraštruktúry a integrovanej siete    

Fórum zdôrazňuje význam zlepšení smerom k integrovanejšiemu (vertikálnemu aj 
horizontálnemu) plánovaniu infraštruktúry na vnútroštátnej úrovni vrátane budúceho vodíkového 
sektora a zosúladenia postupov plánovania sietí na európskej a vnútroštátnej úrovni, ako to navrhla 
Komisia v decembri 2021. Fórum konštatuje, že na tvorbu scenárov sú potrebné primerané a 
spoločné predpoklady vývoja výroby, spotreby a obchodu, a zdôrazňuje, že je dôležité zosúladiť 
plánovanie sietí s cieľmi Európskej únie v oblasti klímy, energetickej účinnosti a energie z 
obnoviteľných zdrojov. Fórum tiež poukazuje na význam využívania existujúcej infraštruktúry 
prostredníctvom identifikovania a úpravy účelu využitia (repurposing) existujúcich vhodných sietí 
na prepravu vodíka.  

Fórum berie na vedomie spoločnú akciu, ktorú má podniknúť odvetvie plynárenskej infraštruktúry 
(ENTSO-G, EHB, GIE, CEDEC, Eurogas, GEODE, GD4S) s cieľom vizualizovať vo forme mapy 
všetky projekty vodíkovej infraštruktúry zhromaždené v rámci rôznych existujúcich procesov. 
Fórum v tomto procese zdôraznilo význam posúdenia nákladov a prínosov takýchto projektov a 
konzultácií so všetkými zainteresovanými stranami. 


