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Čo je uhlíková neutralita a ako ju môžeme 
dosiahnuť do roku 2050?

Čo je uhlíková neutralita a ako ju môžeme dosiahnuť do roku 2050?

V zmysle európskeho klimatického predpisu by mala EÚ do roku 2050 dosiahnuť 
klimatickú neutralitu. Čo to presne znamená?

Prvé dopady klimatických zmien sa už začínajú prejavovať na celom svete vrátane Európy. 
Extréme výkyvy počasia, ako napríklad suchá, silné dažde, záplavy a zosuvy pôdy sú čoraz 
častejšie. Zmeny podnebia majú za následok aj zvyšovanie hladín morí a oceánov, ich 
prekysľovanie a stratu biodiverzity.

Podľa Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) musíme urobiť všetko preto, aby svetová 
teplota nevzrástla o viac ako 1,5 stupňa Celzia, inak budú dopady zmien podnebia 
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nezvrátiteľné. Na to je potrebné, aby sme do polovice 21. storočia dosiahli uhlíkovú 
neutralitu. Tento cieľ stanovuje aj Parížska klimatická dohoda, ktorú podpísalo 195 signatárov, 
vrátane EÚ.

V decembri 2019 Európska komisia predstavila Európku zelenú dohodu, ktorej cieľom je 
dosiahnuť, aby bola Európa do roku 2050 klimaticky neutrálna. Klimatický predpis by mal tieto 
ciele pretaviť do záväznej legislatívy.

" Zmluvné strany sa usilujú čo najskôr dosiahnuť 
globálny vrchol emisií skleníkových plynov  a 
následne ich rýchlo znižovať v súlade s najlepšími 
dostupnými vedeckými poznatkami, aby sa v druhej 
polovici tohto storočia dosiahla rovnováha medzi 
emisiami a ich pohlcovaním.  "
Článok 4 Parížskej dohody 
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Foto: (C) Sebastian Pichler / Unsplash

Čo je uhlíková neutralita?
Uhlíková neutralita znamená dosiahnuť rovnováhu medzi emisiami uhlíka a ich pohlcovaním z 
atmosféry do takzvaných uhlíkových zachytávačov. Ak chceme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, 
tak všetky svetové emisie musíme vyvážiť sekvestráciu uhlíka.

Za zachytávače uhlíka možno považovať všetky prírodné alebo umelo vytvorené systémy, ktoré 
pohlcujú viac uhlíka, ako ho vyprodukujú. Napríklad pôda, lesy a oceány. Tieto prírodné 
zachytávače ročne pohltia medzi 9,5 a 11 gigaton CO2. Na pohltenie všetkých emisií, ktoré 
ľudstvo ročne vypúšťa, však nestačia, v roku 2021 sme ich do atmosféry vypustili až 37,8 
gigaton.

 
Pozrite si, ako chce EÚ lepšie využívať lesy ako úložiská uhlíka.

 
Doteraz sa nám nepodarilo vytvoriť také umelé zachytávače, ktoré by dokázali pohltiť také 
množstvá uhlíka, aby sa nám tým podarilo zmierniť otepľovanie zemegule.

Uhlík uložený v prírodných zásobníkoch, ako sú lesy, sa uvoľňuje do atmosféry v dôsledku 
lesných požiarov, zmien vo využívaní pôdy alebo ťažby dreva. Preto je nevyhnutné znížiť emisie 
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uhlíka, aby sa dosiahla klimatická neutralita. 
 

Kompenzácia emisií CO2
Ďalším spôsobom, ako redukovať emisie, je kompenzovať ich medzi rozličnými sektormi. 
Napríklad investovaním do obnoviteľných zdrojov energie alebo iných ekologických technológií 
a zvyšovaním energetickej účinnosti. Príkladom takejto kompenzácie emisií je aj európsky 
systém na obchodovanie s emisiami (ETS).

Ďalším príkladom iniciatívy na zníženie emisií je mechanizmus EÚ na úpravu uhlíkových hraníc, 
ktorý by uplatňoval dovozné clo na uhlík na dovážaný tovar z menej ambicióznych krajín v 
oblasti klímy. To by malo pomôcť odradiť spoločnosti od presunu výroby z EÚ do krajín s menej 
prísnymi pravidlami pre emisie skleníkových plynov.

Video
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/a-climate-neutral-europe-by-2050_N01-PUB-200921-CLIM_ev

Ciele EÚ na znižovanie emisií
Európska únia si v tejto oblasti stanovila ambiciózne ciele. V rámci Zelenej dohody má do roku 
2050 za cieľ stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom, čo znamená, že odstráni toľko 
isto emisií CO2, koľko vyprodukuje. Tento cieľ sa stal právne záväzným po prijatí klimatického 
predpisu Európskym parlamentom a Radou v roku 2021. Dočasný cieľ EÚ znížiť emisie do roku 
2030 o 40 % bol tiež aktualizovaný na ambicióznejší cieľ 55 %.

V súčasnosti Európska únia EÚ reviduje staré právne predpisy a prijíma nové, ktoré pomôžu 
dosiahnuť cieľ znížiť emisie do roku 2030 o 55 %. Balík právnych predpisov je známy pod 
názvom "Fit for 55" a zahŕňa okrem iného pravidlá obchodovania s emisiami, národné ciele 
znižovania emisií, odstraňovanie uhlíka v sektore využívania pôdy a emisie z dopravy.

 
Prečítajte si, čo všetko robí EÚ v záujme znižovania emisií 
CO2:
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Znižovanie emisií: národné ciele do roku 2030• 
Nové limity na emisie CO2 z áut v skratke• 
Emisie CO2 z automobilov: fakty a čísla (infografika)• 
Znižovanie emisií v leteckej a námornej doprave: navrhované opatrenia EÚ v skratke• 
História rokovaní o klimatických zmenách (infografika)• 

Ďalšie informácie
Európska zelená dohoda (Európsky ekologický dohovor) 
Facebook live s Pascalom Canfinom, predsedom výboru pre životné prostredie v Európskom 
parlamente (v anglickom jazyku)
V skrakte: prijatie klimatického zákona (v anglickom jazyku)
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