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▪ SR vydraží za r. 2021-30 cca. 83 mil. t CO2 čo pri dnešnej cene1) predstavuje cca. 2,1 mld. €1)

▪ Možnosť bezplatne pridelených povoleniek vrát. modernizačného fondu na r. 2021–30 pre SR: cca. 51,6 mil. t

▪ Potenciálny SK rozpočet na investície z bezplatného pridelenia CO2 a modernizačného fondu: cca. 1,3 mld. €1)

Podiel emisií CO2 na produkcii elektriny
SE, a.s. vs. SR

81% výroby elektriny v SR je bez emisií CO2

89% výroby elektriny SE, a.s. je bez emisií CO2

Vývoj ceny CO2

Možnosti financovania v SK z EU ETS
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▪ Napriek takmer bez emisnej produkcii elektriny sú SE, a.s. druhý

najväčší emitent CO2 s podielom na draženom objeme CO2 na
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Súčasná cena cca. 25-26 €/t

Minimá cca. 4-5 €/t

1) Cena CO2: 25 €/t

SR SE, a.s.
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Možnosti financovania v SR z EÚ ETS
Pozícia SE, a.s. a otvorené body

Potenciálny objem finančných prostriedkov na r. 2021–30  predstavuje pre SR cca. 2,6 mld. €

▪ Plne podporujeme správne fungovanie EÚ ETS ako kľúčový nástroj dekarbonizácie energetického sektora

▪ Vítame všetky finančné mechanizmy a možnosti, ktoré poskytuje EÚ ETS:

o Modernizačný fond

o Inovačný fond

o Bezplatné pridelenie CO2 pre sektor energetiky

o Environmentálny fond

▪ Podporujeme úplné zapojenie sa SR do modernizačného fondu

▪ Beneficientom z finančných mechanizmov EÚ ETS by mali byť primárne subjekty najviac emitujúce CO2, ktoré ich nakupujú

▪ Energetika disponuje projektmi oprávnenými na čerpanie prostriedkov z finančných nástrojov EÚ ETS

Pozícia SE, a.s. k EÚ ETS

▪ Nejasná definícia zamedzenia zlepšovaniu finančnej životaschopnosti výroby elektrickej energie s veľmi vysokou

intenzitou emisií

Otvorené body

▪ Postavenie jadra vo vzťahu k financovaniu z EÚ ETS

▪ Pozícia SR v otázke prerozdeľovania výnosov z dražieb kvót: Environmentálny fond vs. Bezplatné prideľovanie CO2

▪ Splnenie náročných termínov zo strany SR ohľadom možnosti zapojenia sa do finančných mechanizmov EÚ ETS

▪ Jasné a transparentné pravidlá pre čerpanie prostriedkov z finančných mechanizmov EÚ ETS

Poberateľom výhod z EÚ ETS nebude len energetický sektor, ale aj spotrebitelia prostredníctvom čistejšej energie 

Cena CO2: 25 €/t


