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Európsky systém obchodovania s emisiami (ETS) a 
jeho reforma v skratke

Európsky systém obchodovania s emisiami (ETS) bol zriadený s cieľom znižovať 
priemyselné emisie skleníkových plynov. Pozrite sa ako funguje a prečo je potrebná jeho 
reforma.

Výmenník tepla v meste

Európsky systém obchodovania s emisiami (ETS)
EÚ je v dnes po Číne a USA tretím najväčším producentom emisií CO2 na svete, na ich 
zníženie si však stanovila ambiciózny ciele. Snaží sa o ich podstatné zníženie do roku 2030 a 
dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.

Jedným z nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa je európsky systém obchodovania s emisiami 
(ETS), ktorý je súčasťou balíčka "Fit for 55". Tento bol založený v roku 2005 a zameriava sa 
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predovšetkým na priemysel.

Ako funguje ETS?
Systém obchodovania s emisiami, založený na princípe "znečisťovateľ platí", zaväzuje viac ako 
10 000 elektrární a tovární, aby mali povolenie na každú tonu CO2, ktorú vypustia. Tieto 
povolenky alebo kvóty podniky predávajú a kupujú na burze a ich cena kolíše v závislosti od 
ponuky a dopytu. Ide o finančnú motiváciu menej znečisťovať, čím firmy znečisťuje menej, 
tým menej aj platia.  
 
Niektoré povolenky sú však prideľované zdarma, a to najmä v takých odvetviach, kde hrozí 
riziko, že firmy odídu do iných krajín, kde existujú laxnejšie pravidlá.

Regulácia cien povoleniek
Po finančnej kríze v roku 2008 boli povolenky príliš lacné, dopyt po nich klesol, zatiaľ čo ich 
„ponuka“ ostala nezmenená.

Keď je povoleniek na trhu veľa a ich ceny klesajú, firmy nemajú žiadnu motiváciu inovovať. 
Radšej si kúpia dodatočné kvóty, ako by mali investovať do vývoja čistejších technológií. Celý 
systém, ktorého cieľom je boj proti emisiám a klimatickým zmenám, tak stráca svoje 
opodstatnenie.

Ako riešenie bola v roku 2015 vytvorená rezerva stability trhu (tzv. MSR z anglického Market 
Stability Reserve), aby sa lepšie zosúladila ponuka a dopyt po emisných kvótach umiestnením 
24 % všetkých kvót do rezervy, z ktorej sa môžu uvoľniť v prípade ich nedostatku. V marci 2023 
bol tento systém predĺžený do rok 2030 s cieľom chrániť EÚ pred poklesom cien povoleniek 
spôsobeným externými faktormi akým bola napríklad pandémia Covid-19. Nižšie ceny 
povoleniek by znamenali menšiu motiváciu pre priemysel znižovať emisie skleníkových plynov.

Reforma ETS v rámci Európskej zelenej dohody
EÚ v decembri 2022 súhlasila s aktualizáciou systému ETS, aby ho zosúladila s vyššími cieľmi 
znižovania emisií v rámci Európskej zelenej dohody, s cieľom znížiť emisie v tomto sektore o 62 
% do roku 2030. 
 

Čo je podstatou refomrmy?
Poslanci požadovali zvýšiť ambície návrhu Komisie ďalším znížením počtu ročných kvót, ktoré 
budú k dispozícii do roku 2030. Zmeny po dohode medzi Parlamentom a vládami EÚ zahŕňajú:

ďalšie zníženie počtu ročných kvót dostupných do roku 2030 s cieľom znížiť emisie 
do roku 2030 o 62 %, čo je o 1 percentuálny bod viac ako v návrhu Komisie (61 %).

• 

zvýšenie financovania inovatívnych technológií a modernizácie energetického 
systému prostredníctvom inovačného fondu a modernizačného fondu. Časť príjmov z 

• 
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nového systému obchodovania bude pridelená Sociálnemu klimatickému fondu, 
ktorého cieľom je podporovať domácnosti a podniky postihnuté energetickou 
chudobou.
postupné zrušenie bezplatných kvót pre priemysel do roku 2034, pričom 
Mechanizmus EÚ na úpravu hraníc pre emisie oxidu uhličitého bude súčasne 
postupne zavedený a plne funkčný do roku 2034. Tento mechanizmus by uplatňoval 
clo na uhlík pre dovážaný tovar z menej ambicióznych krajín a zabránil by 
spoločnostiam presunúť výrobu do krajiny s menej prísnymi pravidlami pre emisie 
skleníkových plynov.

• 

rozšírenie systému o námornú dopravu• 
zahrnutie emisií zo spaľovní komunálneho odpadu od roku 2024.• 
vytvorenie samostatného systému obchodovania s emisiami (ETS II) pre budovy a 
cestnú dopravu od roku 2027. ETS II by sa mohol odložiť do roku 2028 s cieľom 
ochrániť občanov v prípade vysokých cien energie, a vytvorí sa nový mechanizmus 
cenovej stability, ktorý zabezpečí, že ak cena kvóty v ETS II stúpne nad 45 EUR, 
uvoľní sa ďalších 20 miliónov kvót.

• 

Cieľom revízie systému ETS pre leteckú dopravu je do roku 2026 postupne zrušiť 
bezplatné kvóty pre tento sektor a podporiť používanie udržateľných leteckých palív.

• 

 
Všetky príjmy zo systému obchodovania s emisiami sa majú použiť výlučne na činnosti 
súvisiace s klímou. 
 

Zistite viac o tom, ako chce EÚ znížiť emisie z lietadiel a lodí. 
 

Ďalšie kroky
Po tom, ako poslanci Európskeho parlamentu a vlády EÚ dosiahli v decembri 2022 dohodu o 
ambicióznejšom systéme obchodovania s emisiami (ETS), Parlament schválil revidovanú verziu 
v apríli 2023. Rada teraz musí text formálne schváliť, aby nadobudol právoplatnosť.

 
Úsilie EÚ o zníženie emisií skleníkových plynov
Existujú aj ďalšie opatrenia, ktoré majú EÚ pomôcť pri plnení jej záväzkov vyplývajúcich z 
Parížskej dohody o zmene klímy a znížiť emisie vo všetkých hospodárskych odvetviach:

nariadenie o spoločnom úsilí v oblasti národných cieľov na zníženie emisií 
skleníkových plynov z dopravy, stavebníctva, odpadov a poľnohospodárstva)

• 

nariadenie o využívaní pôdy, zmene využívania pôdy a lesnom hospodárstve• 
prísnejšie emisné normy CO2 pre automobily• 
ako EÚ pracuje na znižovaní emisií iných skleníkových plynov ako CO2• 

 
 
Pozrite si našu infografiku o pokroku EÚ pri dosahovaní cieľov v oblasti zmeny klímy do 
roku 2020. 
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Tento článok bol pôvodne publikovaný 13. februára 2017 a naposledy aktualizovaný 18. apríla 
2023.

Ďalšie informácie (v anglickom jazyku)
Legislatívny postup
Európska komisia: systém ETS
Brífing Výskumnej služby Parlamentu: Revízia európskeho systému ETS
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