
Článok
26-04-2023 - 17:02
20210303STO99110

Dovozné clo na uhlík: zabránenie výrobným 
podnikom, aby obchádzali pravidlá ohľadne emisií 
uhlíka

Parlament chce ambiciózne clo na uhlík  pri dovoze tovarov v záujme kompenzovať, že 
niektoré podniky presúvajú výrobu do tretích krajín s menej prísnymi limitmi na emisie.

©AFP/INTERPRESS

Európsky priemysel sa snaží zotaviť z koronakrízy a a dopadov vojny na Ukrajine. EÚ sa však 
popri tom snaží dodržať aj svoje záväzky v oblasti klímy a zachovať domáce pracovné miesta a 
výrobné reťazce.

Približne 27 % celosvetových emisií CO2 zo spaľovania palív pochádza z medzinárodne 
obchodovaného tovaru a emisie z dovozu do EÚ sa zvýšili, čo podkopáva jej úsilie v oblasti 
klímy.
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Prečítajte si viac: Pri obnove hospodárstva sa musí brať ohľad na životné prostredie. 
 

Čo je únik uhlíka?
 
Únik uhlíka je presun priemyselných odvetví produkujúcich skleníkové plyny mimo EÚ, aby sa 
vyhli prísnejším normám. 
 

Ako môže EÚ zabrániť úniku uhlíka?
 
Úsilie EÚ znížiť svoju uhlíkovú stopu v rámci Európskej zelenej dohody a stať sa udržateľne 
odolnou a klimaticky neutrálnou do roku 2050 by mohli ohroziť menej ambiciózne krajiny. Na 
zmiernenie tohto problému Európska komisia v júli 2021 navrhla mechanizmus úpravy 
uhlíkových hraníc (CBAM), ktorý by uplatňoval uhlíkový poplatok na dovoz určitého tovaru z 
krajín mimo EÚ.

Tento mechanizmus je tiež súčasťou série zákonov upravovaných v rámci balíka Fit for 55 v 
roku 2030 s cieľom dosiahnuť európsky zákon o klíme prostredníctvom zníženia emisií 
skleníkových plynov do roku 2030 o najmenej 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. 
 

Viac o politike EÚ na zníženie emisií uhlíka. 
 

Ako bude fungovať clo za uhlík?
 
Ak výrobky pochádzajú z krajín s menej ambicióznymi pravidlami ako EÚ, uplatní sa poplatok, 
ktorý zabezpečí, že dovoz nebude lacnejší ako ekvivalentný výrobok z EÚ. 
Vzhľadom na riziko, že odvetvia, ktoré viac znečisťujú životné prostredie, presunú výrobu do 
krajín s voľnejšími obmedzeniami emisií skleníkových plynov, sa stanovenie ceny uhlíka 
považuje za nevyhnutný doplnok existujúceho systému EÚ pre emisné kvóty, systému EÚ na 
obchodovanie s emisiami (ETS). 
 

Existujúce opatrenia na stanovenie cien uhlíka v EÚ: 
ETS
 
V rámci súčasného systému obchodovania s emisiami (ETS), ktorý poskytuje finančné stimuly 
na zníženie emisií, musia mať elektrárne a priemyselné podniky povolenie na každú tonu CO2, 
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/viacrocny-financny-ramec/20200429STO78172/pri-ozivovani-hospodarstva-musi-byt-prioritou-aj-zivotne-prostredie
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20200618STO81513/ekologicky-dohovor-ako-eu-pracuje-na-klimatickej-neutralite-a-udrzatelnosti
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/klimaticke-zmeny/20190926STO62270/co-je-uhlikova-neutralita-a-ako-ju-mozeme-dosiahnut-do-roku-2050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0564
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0564
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_21_3541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_21_3541
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20180305STO99003/znizovanie-uhlikovych-emisii-ciele-a-opatrenia-eu


ktorú vyprodukujú. Cena týchto povolení sa riadi dopytom a ponukou. V dôsledku poslednej 
hospodárskej krízy klesol dopyt po povolenkách a tým aj ich cena, čo odrádza podniky od 
investovania do ekologických technológií. S cieľom vyriešiť tento problém EÚ reformuje systém 
obchodovania s emisiami tak, ako sa predpokladá v rámci balíka Fit for 55.

Pravidlá mechanizmu úpravy hraníc emisií uhlíka
 
Po predbežnej dohode s krajinami EÚ v decembri 2022 prijal Parlament v apríli 2023 pravidlá 
mechanizmu úpravy hraníc emisií oxidu uhličitého. Bude sa vzťahovať na tovary z energeticky 
náročných odvetví, ako sú železo, oceľ, cement, hliník, hnojivá a vodík. CBAM by sa mal 
spočiatku uplatňovať na priame emisie - skleníkové plyny vypúšťané od výroby tovaru až po 
dovoz tohto tovaru do EÚ. V budúcnosti sa však bude vzťahovať aj na nepriame emisie - 
vznikajúce pri výrobe elektrickej energie, ktorá sa používa na výrobu tovaru, na ktorý sa 
vzťahujú právne predpisy. 
 

Kto bude platiť poplatok?
Dovozcovia budú musieť zaplatiť vzniknutý rozdiel medzi cenou uhlíka platenou v krajine výroby 
a cenou emisných kvót EÚ ETS. Budú musieť štvrťročne nahlasovať priame a nepriame emisie 
z tovaru dovezeného počas predchádzajúceho štvrťroka, ako aj všetky ceny uhlíka zaplatené v 
zahraničí. 
 

Kedy sa bude uplatňovať nový poplatok za emisie uhlíka?
Dĺžka prechodného obdobia a úplné zavedenie CBAM bude súvisieť s postupným rušením 
bezplatných kvót v rámci ETS, takže sa bude postupne zavádzať v rokoch 2026 až 2034.

Na čo sa použijú peniaze získané z dane EÚ z emisií oxidu 
uhličitého?
Poslanci podporili návrh Komisie, aby sa získané príjmy použili ako nové vlastné zdroje v 
rozpočte EÚ.

Okrem toho by mal byť ekvivalent finančnej hodnoty nasmerovaný do najmenej rozvinutých 
krajín na pomoc pri dekarbonizácii ich výrobných odvetví.

Viac o opatreniach EÚ na zmiernenie zmeny klímy:
Vytvorenie nariadenia EÚ o výrobkoch dovážaných bez odlesňovania• 
Ako EÚ znižuje skleníkové plyny nad rámec CO2• 
Ako EÚ podporuje energiu z obnoviteľných zdrojov• 
Vysvetlenie zákazu predaja nových benzínových a naftových automobilov v EÚ od 
roku 2035

• 
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20170213STO62208/europsky-system-obchodovania-s-emisiami-ets-a-jeho-reforma-v-skratke
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20170213STO62208/europsky-system-obchodovania-s-emisiami-ets-a-jeho-reforma-v-skratke
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20221212IPR64509/deal-reached-on-new-carbon-leakage-instrument-to-raise-global-climate-ambition
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20230414IPR80120/fit-for-55-parlament-prijal-zakony-na-splnenie-klimatickeho-ciela-do-roku-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20230414IPR80120/fit-for-55-parlament-prijal-zakony-na-splnenie-klimatickeho-ciela-do-roku-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/viacrocny-financny-ramec/20200709STO83005/parlament-chce-nove-zdroje-financovania-rozpoctu-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/viacrocny-financny-ramec/20200131STO71519/dlhodoby-rozpocet-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20221019STO44561/priciny-odlesnovania-a-sposoby-akymi-ho-eu-riesi
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20230322STO78109/ako-eu-pracuje-na-znizovani-emisii-sklenikovych-plynov-okrem-co2
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20221128STO58001/ako-eu-podporuje-obnovitelne-zdroje-energie
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20221019STO44572/zakaz-predaja-novych-benzinovych-a-naftovych-aut-od-roku-2035-co-to-znamena
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20221019STO44572/zakaz-predaja-novych-benzinovych-a-naftovych-aut-od-roku-2035-co-to-znamena


Ďalšie informácie
Legislatívny postup - grafický prehľad
Štúdia od výskumného strediska EP: Stanovenie cien za emisie uhlíka 
Svetová banka o cenách za emisie uhlíka 
Balíček "Fit for 55": mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (január 2022, v anglickom 
jazyku)
Legislatívny postup
Texty prijaté na plenárnom zasadnutí (apríl 2023)
Mechanizmus EÚ na úpravu uhlíkových hraníc: dôsledky pre klímu a konkurencieschopnosť (v 
anglickom jazyku)
Mechanizmus EÚ na úpravu uhlíkových hraníc
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http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-carbon-border-adjustment-mechanism?sid=04-2022
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649352/EPRS_BRI(2020)649352_EN.pdf
https://www.worldbank.org/en/programs/pricing-carbon#CarbonPricing
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/699473/EPRS_BRI(2022)699473_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/699473/EPRS_BRI(2022)699473_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0214(COD)&l=sk
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0100_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document/EPRS_BRI(2022)698889
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document/EPRS_BRI(2022)698889
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document/EPRS_ATA(2023)745713
mailto:webmaster@europarl.eu
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