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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. domnieva sa, že hlavným cieľom mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach 
(CBAM) by mala byť podpora ekologických cieľov EÚ prostredníctvom boja proti 
úniku uhlíka;

2. navrhuje, aby sa CBAM zaviedol ako rozšírenie systému EÚ na obchodovanie s 
emisiami (EU ETS), ktoré bude od dovozcov vyžadovať nákup kvót za množstvo emisií 
uhlíka obsiahnuté v ich produktoch; konštatuje, že mechanizmus by mal zabezpečiť 
jednotnú cenu uhlíka pre domácich výrobcov aj dovozcov;

3. nalieha, aby sa navrhovaný mechanizmus uplatňoval na všetok dovoz s cieľom zabrániť 
narušeniu vnútorného trhu;

4. odporúča zaviesť koncepciu merania obsahu uhlíka v dovážaných produktoch na 
základe zloženia ich základných materiálov (ako sa uvádza v návrhu Európskeho 
hospodárskeho a sociálneho výboru); pripomína, že v rámci takejto uskutočniteľnej 
aproximácie by sa váha každého základného materiálu, na ktorý sa vzťahuje EU ETS, 
vynásobila hodnotou jeho uhlíkovej náročnosti, ktorá by sa v ideálnom prípade mala 
vymedziť na úrovni jednotlivých krajín; zdôrazňuje však, že dovozcovia, ktorí sú 
uhlíkovo efektívnejší, by mali mať možnosť preukázať konkrétnu uhlíkovú náročnosť 
svojich výrobkov;

5. žiada, aby vykonávanie CBAM viedlo k postupnému ukončeniu bezodplatného 
prideľovania kvót po primeranom prechodnom období, keďže tento mechanizmus 
zabezpečí, že výrobcovia a dovozcovia EÚ budú musieť znášať rovnaké náklady na 
emisie oxidu uhličitého na trhu EÚ; konštatuje, že toto postupné ukončenie by malo byť 
spojené so zavedením vývozných zliav s cieľom zachovať silné stimuly na 
dekarbonizáciu a zároveň zabezpečiť rovnaké podmienky pre vývoz z EÚ;

6. zdôrazňuje, že dovozcovia z tretích krajín by nemali platiť dvakrát za obsah uhlíka 
obsiahnutý vo svojich výrobkoch;

7. vyzýva na zahrnutie príjmov z CBAM do rozpočtu EÚ;

8. domnieva sa, že uvedený návrh je v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej 
organizácie, pretože nediskriminuje výrobcov, je založený na objektívnych kritériách a 
má jasný environmentálny cieľ.


