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Zhrnutie
I Zdaňovanie energie je nástroj, ktorý môžu vlády využiť nielen na zvýšenie príjmov,
ale aj na podporu cieľov v oblasti klímy. Môže sa ním zabezpečiť, aby cenové signály
pre rôzne energetické výrobky odrážali ich vplyv na životné prostredie, a môže
podnietiť podniky, aby prijímali ekologickejšie rozhodnutia.

II V smernici o zdaňovaní energie sa stanovujú minimálne úrovne zdaňovania, aby sa

zabezpečilo riadne fungovanie vnútorného trhu, a môže slúžiť aj na podporu iných
relevantných politík, ako sú opatrenia v oblasti klímy.

III V júli 2021 Komisia navrhla revíziu smernice o zdaňovaní energie a nové právne

predpisy na podporu náročnejšieho cieľa EÚ v oblasti klímy na rok 2030 a nasmerovať
EÚ na cestu k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050. Jedným z cieľov návrhov
je zosúladiť právne predpisy s cieľmi v oblasti klímy.

IV V tomto preskúmaní sa opierame o svoju predchádzajúcu prácu v oblasti

energetiky, zmeny klímy a zdaňovania, ako aj o verejne dostupné informácie
a materiály získané osobitne na tento účel, čo nám umožnilo získať ďalšie poznatky
o zdaňovaní energie. Naším cieľom je prispieť k prebiehajúcej diskusii o zdaňovaní
energie a zmene klímy.

V Naše preskúmanie sa zameriava na:
o

súlad súčasných úrovní zdaňovania energie a stanovovania cien uhlíka s cieľmi
v oblasti klímy,

o

energetické dotácie so zameraním na dotácie na ekologické a fosílne palivá,

o

súčasnú smernicu o zdaňovaní energie, v ktorej sa stanovujú minimálne sadzby
dane z energie, a na to, ako nový návrh Komisie rieši nedostatky tejto smernice.

VI Zdaňovanie energie môže predstavovať významný faktor pri dosahovaní cieľov
v oblasti klímy. Niektoré odvetvia však dostávajú významné úľavy a oslobodenia
od daní. Z nášho preskúmania vyplynulo, že úroveň zdaňovania zdrojov energie
neodráža ich emisie skleníkových plynov.

VII Poznamenávame, že v posledných rokoch cena energetických výrobkov

po zohľadnení vplyvu daní alebo emisných kvót neodrážala environmentálne náklady
na emisie.

5

VIII Komisia vo svojom hodnotení smernice o zdaňovaní energie uviedla nedostatky
v právnych predpisoch o minimálnom zdaňovaní. Medzi cieľmi legislatívnych návrhov
Komisie v balíku „Fit for 55“ je zosúladiť dane z energie s energetickým obsahom
a zahrnúť väčší počet odvetví do systému EÚ na obchodovanie s emisiami.

IX Energetické dotácie sa môžu využiť na prechod na hospodárstvo s nižšími emisiami

uhlíka. Na druhej strane dotácie na fosílne palivá bránia účinnej energetickej
transformácii a v poslednom desaťročí boli relatívne konštantné napriek záväzkom
Komisie a niektorých členských štátov postupne ich ukončiť.

X Upozorňujeme na výzvy, ktorým Európska únia čelí pri revízii právnych predpisov:
o

zabezpečenie konzistentnosti v odvetviach a energetických nosičoch, ktoré boli
v minulosti posudzované priaznivejšie,

o

zníženie dotácií na fosílne palivá,

o

zosúladenie cieľov v oblasti klímy so sociálnymi potrebami.

Týmto výzvam bude potrebné čeliť v inštitucionálnom kontexte jednomyseľnosti, ktorá
sa vyžaduje v otázkach zdaňovania.
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Úvod
Politika zdaňovania energie na podporu opatrení v oblasti klímy

01 Zdaňovanie energie je rozpočtový nástroj, ktorý môže slúžiť aj ako nástroj

na stimulovanie ekologickejších rozhodnutí v oblasti energetiky. V EÚ27 tvoria dane
z energie viac ako tri štvrtiny celkových environmentálnych daní (pozri ilustráciu 1).
V rámci európskej zelenej dohody Komisia plánuje zosúladiť zdaňovanie energie
s cieľmi v oblasti klímy.

Ilustrácia 1 — Dane z energie a stanovovanie cien uhlíka v EÚ27 ako
súčasť environmentálnych daní
Environmentálne dane 330 mld. EUR

dane z negatívneho vplyvu tovaru alebo služby na životné prostredie

78 %

19 %

258 mld. EUR

62 mld. EUR

10 mld. EUR

Dane z energie a stanovanie cien
uhlíka

Dane z dopravy
bez daní z pohonných hmôt

Iné dane zo znečistenia/zdrojov
okrem daní z CO2

→ energetických výrobkov
na dopravné účely

→ Dane súvisiace s vlastníctvom
a používaním motorových vozidiel

→ energetických výrobkov
na stacionárne účely

→ Dane súvisiace s dopravnými
službami (napr. daň z cestujúcich
v leteckej doprave, poplatky
za lety)

→ Dane zo zdrojov:
na ťažbu/využívanie prírodných
zdrojov (napr. licencie na lov
alebo rybolov)

→ skleníkových plynov

3%

→ Dane zo znečistenia:
na emisie do ovzdušia alebo vody,
nakladanie s tuhým odpadom,
hlukom

Poznámka: Údaje Eurostatu o environmentálnych daniach zahŕňajú výnosy z ETS zaznamenané
v národných účtoch ako dane.
Zdroj: EDA na základe údajov Eurostatu, Environmental tax revenues (ENV_AC_TAX), údaje z roku 2019.
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02 Dane z energie a kvóty na emisie oxidu uhličitého sú založené na :
1

o

energetických výrobkoch na dopravné účely (napr. benzín, plynový olej, zemný
plyn, petrolej alebo vykurovací olej),

o

energetických výrobkoch na pohon stacionárnych zariadení (napríklad vykurovací
olej, zemný plyn, uhlie, koks, biopalivá a elektrina),

o

skleníkových plynoch: obsah uhlíka v palivách. Údaje Eurostatu o takýchto daniach
zahŕňajú výnosy z povolení systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS)
zaznamenané v národných účtoch ako dane.

03 Dane z energie môžu mať rôzne formy:
o

osobitné dane z používania palív (predovšetkým spotrebné dane) zvyčajne
stanovujú sadzbu dane na fyzickú jednotku (liter alebo kilogram) alebo jednotku
energie (kilowatthodina alebo gigajoul),

o

explicitné uhlíkové dane zvyčajne stanovujú sadzbu dane za spotrebu energie
na základe obsahu uhlíka,

o

emisné kvóty obchodované v systémoch obchodovania s emisiami.

04 Energetické dotácie môžu byť:
o

priame: zmeny efektívnych sadzieb dane (napríklad daňové úľavy a daňové
bonusy) a zmeny grantov a záruk, ktoré ponúkajú stimuly na využívanie jedného
zdroja energie na úkor druhého,

o

nepriame: trhové intervencie (napr. kvantitatívne obmedzenia vývozu či dovozu,
administratívne stanovovanie cien), stanovovanie podhodnotených cien
pre povolenia a licencie, preferenčné úrokové sadzby úverov, presun rizík,
nezohľadňované alebo podhodnotené externality (emisie skleníkových plynov,
znečistenie, odpad, vyčerpávanie prírodných zdrojov).

05 V celej EÚ neexistuje žiadne štandardné vymedzenie energetických dotácií. OECD
vo všeobecnosti definuje energetické dotácie ako opatrenia 2, ktoré udržiavajú

1

Údaje Eurostatu, Environmental taxes – A statistical guide, vydanie z roku 2013.

2

OECD, Environmentally Harmful Subsidies: Challenges for Reform, 2005.

8
spotrebiteľské ceny pod trhovou úrovňou, udržiavajú ceny výrobcov nad trhovou
úrovňou alebo znižujú náklady pre spotrebiteľov alebo výrobcov.

06 Politika zdaňovania energie je jedným z viacerých nástrojov, ktoré môžu slúžiť

na dosiahnutie cieľov v oblasti klímy. Ďalšie nástroje zahŕňajú právne predpisy
stanovujúce ciele (napríklad právne predpisy o spoločnom úsilí týkajúce sa záväzných
ročných cieľov v oblasti emisií skleníkových plynov 3), regulačné normy (napríklad
pre emisie z vozidiel) a systémy financovania (napríklad pre investície do energetickej
efektívnosti).

Ciele a záväzky EÚ

07 V súlade s európskou zelenou dohodou sa v európskom klimatickom predpise

4

stanovuje ako priebežný cieľ do roku 2030 minimálne čisté zníženie emisií skleníkových
plynov o 55 %, čo je viac v porovnaní s predchádzajúcim cieľom 40 %. Komisia
14. júla 2021 uverejnila súbor návrhov zameraných na zosúladenie politík v oblasti
klímy, energetiky, dopravy a zdaňovania s novým priebežným cieľom v oblasti klímy
do roku 2030, tzv. balík Fit for 55 5. Balík zahŕňa aj vyššie ciele v oblasti energie
z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti (pozri ilustráciu 2).

3

Webové sídlo Komisie – Otázky a odpovede k nariadeniu o spoločnom úsilí.

4

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1119 z 30. júna 2021, ktorým sa
stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a menia nariadenia (ES) č. 401/2009 a
(EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis v oblasti klímy) (Ú. v. EÚ L 243, 9.7.2021, s. 1).

5

Webové sídlo Komisie – tlačová správa o Európskej zelenej dohode.
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Ilustrácia 2 — Aktualizácia cieľov v oblasti klímy
Predchádzajúci
záväzok:
40 % zníženie
emisií
skleníkových
plynov

Platné
právne predpisy*

Súčasný
záväzok:
55 % zníženie
emisií
skleníkových
plynov

Navrhované
právne predpisy**

Podiel obnoviteľnej energie
32 %

40 %

Zlepšenie energetickej efektívnosti v porovnaní
so základnými prognózami na rok 2030
32,5 % – spotreba
primárnej
a konečnej energie

39 % – spotreba
primárnej energie
36 % – konečná
spotreba energie

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania
energie z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82) a smernica Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej
efektívnosti (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 210).
** Návrh smernica Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o podporu energie z obnoviteľných
zdrojov (COM(2021) 557 final) a Návrh smernica Európskeho parlamentu a Rady o energetickej
efektívnosti (prepracované znenie) (COM(2021) 558 final).
Zdroj: EDA na základe uvedených právnych predpisov a legislatívnych návrhov.

08 V roku 2009 vyzvala skupina G20 na postupné zrušenie dotácií na fosílne palivá

do roku 2020 6. EÚ a niektoré jej členské štáty sa zaviazali, že do roku 2025 postupne
zrušia neefektívne dotácie na fosílne palivá 7. Komisia sa takisto zaviazala plniť ciele
udržateľného rozvoja 8, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030, vrátane cieľa
udržateľného rozvoja č. 7 týkajúceho sa cenovo dostupnej a čistej energie a cieľa
č. 12.C v oblasti racionalizácie neefektívnych dotácií na fosílne palivá, ktoré podporujú
nehospodárnu spotrebu.
6

Vyhlásenie vedúcich predstaviteľov skupiny G20: samit v Pittsburgu, september 2009.

7

Vyhlásenie vedúcich predstaviteľov skupiny G7 z Ise-Šima, Samit G7, Ise-Šima,
26. – 27. mája 2016.

8

https://ec.europa.eu/international-partnerships/sustainable-development-goals_en
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09 V roku 2013 Komisia vo svojom 7. environmentálnom akčnom pláne navrhla

presunúť do roku 2020 zdaňovanie z práce na životné prostredie 9 s cieľom podporiť
udržateľné využívanie zdrojov. V praxi sa od roku 2016 podiel environmentálnych daní
na celkových daňových príjmoch mierne znížil, zatiaľ čo podiel zdanenia práce
zaznamenal nepatrný nárast (pozri ilustráciu 3).

Ilustrácia 3 — Podiel environmentálnych daní a zdanenia práce
na celkových daňových príjmoch (2008 – 2019)
% celkových daňových príjmov
Environmentálne dane

52,3

52,1
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Zdaňovanie práce
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50

8
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6
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6,0
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0
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7. environmentálny akčný program
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Poznámka: Údaje Eurostatu o environmentálnych daniach zahŕňajú výnosy z ETS zaznamenané
v národných účtoch ako dane.
Zdroj: EDA na základe údajov Eurostatu, Environmental tax revenues (ENV_AC_TAX) a dokumentov
Európskej komisie, Taxation trends.

9

Ako súčasť prioritného cieľa č. 6 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady
č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 o všeobecnom environmentálnom akčnom
programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ (Ú. v. EÚ L 354,
28.12.2013).

11

Právne predpisy EÚ o zdaňovaní energie, stanovovaní cien
uhlíka a energetických dotáciách

10 Právomoci EÚ v oblasti nepriameho zdaňovania zahŕňajú koordináciu,

harmonizáciu a aproximáciu DPH a spotrebných daní, pretože môžu ovplyvniť jednotný
trh. Zdaňovanie je jednou z oblastí politiky EÚ, v ktorých sa rozhoduje jednomyseľne 10.

11 V smernici o zdaňovaní energie EÚ

(ETD) sa stanovuje minimálna úroveň
zdaňovania pre niektoré energetické výrobky a odvetvia. Jej hlavným cieľom je
harmonizovať vnútroštátne právne predpisy a zabrániť tak narušeniu vnútorného trhu.
11

12 V tejto súvislosti je relevantná aj smernica o EU ETS

. Stanovuje cenu emisií
oxidu uhličitého najmä na základe emisií pochádzajúcich zo zariadení v odvetví výroby
elektriny a energeticky náročných priemyselných odvetví, čím motivuje spoločnosti
v týchto odvetviach k znižovaniu emisií. Cenu uhlíka teda určuje trh.
12

13 Niektoré energetické dotácie môžu byť formou štátnej pomoci, ktorá je v zásade

nezlučiteľná s pravidlami vnútorného trhu EÚ. Komisia má právomoc rozhodnúť,
či dotácie predstavujú štátnu pomoc a či sú zlučiteľné s pravidlami vnútorného trhu EÚ.
Ako podklad, ktorým sa riadi pri posudzovaní, vydala Komisia usmernenia o štátnej
pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energie na roky 2014 – 2020 13.
V júni 2021 vydala Komisia nový návrh usmernení o štátnej pomoci v oblasti klímy,
ochrany životného prostredia a energetiky do roku 2022 14.

10

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade a Rade, Efektívnejšie
a demokratickejšie rozhodovanie v oblasti daňovej politiky EÚ (COM(2019) 8 final).

11

Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca
Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. EÚ L 283,
31.10.2003).

12

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení
systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa
mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES, naposledy zmenená v roku 2018 (Ú. v. EÚ L 275,
25.10.2003).

13

Oznámenie Komisie, Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia
a energetiky na roky 2014 – 2020 (2014/C 200/01) (Ú. v. EÚ C 200, 28.6.2014, s. 1).

14

Oznámenie Komisie, Draft Guidelines on State aid for climate, environmental protection and
energy 2022.

12

14 Cieľom návrhu balíka „Fit for 55“ je okrem iného:
o

vytvoriť komplexnejší základ dane z energie a zvýšiť minimálne sadzby dane
z energie prostredníctvom zmien smernice o zdaňovaní energie,

o

rozšíriť systém obchodovania s emisiami tak, aby zahŕňal ďalšie odvetvia, ako je
napríklad cestná doprava a budovy,

o

zriadiť mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach s cieľom zohľadniť
dovážané emisie skleníkových plynov ako alternatívu bezodplatných emisných
kvót v rámci EÚ.

13

Rozsah a prístup preskúmania
15 Predmetom tohto preskúmania je spôsob, akým dane z energie, stanovovanie

cien uhlíka a energetické dotácie prispievajú k dosahovaniu cieľov EÚ v oblasti klímy.
Preskúmali sme príslušné právne predpisy EÚ, najmä existujúcu smernicu o zdaňovaní
energie a návrhu Komisie na aktualizáciu tejto smernice. Preskúmanie sa vzťahuje
na obdobie od roku 2008 do júla 2021. Zohľadnili sme tiež údaje, ktoré boli dané
k dispozícii po júli 2021, a to ohľadom ceny emisných povolení (do 30. novembra 2021)
a energetických dotácií (údaje z októbra 2021).

16 Tento dokument nie je audítorskou správou, ale preskúmaním založeným najmä

na verejne dostupných informáciách alebo materiáloch získaných osobitne na tento
účel. Preskúmali sme platné a navrhované právne predpisy EÚ, usmernenia,
hodnotenia, monitorovacie správy, národné plány v oblasti energetiky a klímy, štúdie
a správy medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií a vnútroštátnych
orgánov, ako aj správy vypracované Európskou komisiou alebo pre ňu. Analyzovali sme
údaje Eurostatu, medzinárodných inštitúcií, ako aj niektorých vnútroštátnych orgánov.
O oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto preskúmanie, sme diskutovali
so zamestnancami Komisie, príslušnými mimovládnymi organizáciami a expertnými
skupinami. Naše preskúmanie sa opiera aj o ďalšie správy EDA, akademické publikácie
a iné verejne dostupné informácie.

17 Naše preskúmanie nadväzuje na nedávne uverejnenie balíka Komisie „Fit for 55“.
Naším cieľom je poskytnúť nezávislý pohľad na zdaňovanie energie ako podklad
pre legislatívnu diskusiu.

18 Správa má tri časti:
o

súčasné úrovne zdaňovania energie v členských štátoch a nástroje
na stanovovanie cien uhlíka a spôsob, akým podporujú ciele v oblasti klímy,

o

energetické dotácie a spôsob, akým stimulujú opatrenia v oblasti klímy,

o

príspevok smernice o zdaňovaní energie k cieľom v oblasti klímy.

14

Súčasné dane z energie a stanovanie
cien uhlíka
Zdaňovanie a energetická efektívnosť

19 V posúdení pokroku pri dosahovaní národných cieľov energetickej efektívnosti

na rok 2020 15 za rok 2019 Komisia určila hlavné stimuly úspor energie. Podľa tohto
posúdenia sa v rámci povinných schém energetickej efektívnosti dosiahlo 36 %
oznámených úspor energie. Druhým hlavným faktorom boli opatrenia týkajúce sa
zdaňovania energie, ktoré presahujú minimálnu sadzbu EÚ, ktoré predstavovali 16 %
celkových vykázaných úspor energie.

20 Zdaňovanie energie môže predstavovať významný faktor pri dosahovaní cieľov EÚ

v oblasti klímy 16. Štyri členské štáty vo svojich národných plánoch v oblasti energetiky
a klímy vyčíslili vplyv plánovaných opatrení v oblasti zdaňovania energie. Ich odhady sa
pohybujú od 4 % do 32 % celkových očakávaných úspor energie (32 % v Nemecku, 14 %
v Litve, 10 % vo Fínsku a 4 % v Česku).

21 OECD preukázala negatívnu koreláciu medzi zdaňovaním a energetickou

náročnosťou HDP 17 a dospela k záveru, že krajiny s vyššími daňami z energie majú
zvyčajne menej energeticky náročné hospodárstvo 18. Podobné posúdenie sme vykonali
v prípade členských štátov EÚ a zistili sme podobnú koreláciu.

15

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade, Posúdenie pokroku členských štátov
pri plnení národných cieľov v oblasti energetickej efektívnosti na rok 2020 a pri vykonávaní
smernice o energetickej efektívnosti za rok 2019, požadovaná podľa článku 24 ods. 3
smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti 2012/27/EÚ, COM(2020) 326 final.

16

https://ec.europa.eu/taxation_customs/commission-priorities-2019-24-andtaxation/european-green-deal-what-role-can-taxation-play_en

17

https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Glossary:Energy_intensity

18

OECD, Taxing energy use 2019, október 2019.
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Zdaňovanie podľa odvetví a výrobkov

22 V nedávnej štúdii bola vypočítala priemerná sadzba dane z energie v EÚ vo výške

25 EUR/MWh a efektívna sadzba dane (berúc do úvahy daňové úľavy, úvery a zníženia)
vo výške 18 EUR/MWh 19. Komisia v rámci posúdenia vplyvu svojho návrhu revízie
smernice o zdaňovaní energie 20 uverejnila účinné daňové sadzby pre konkrétne palivá
v niektorých odvetviach, ale nie celkové účinné daňové sadzby pre jednotlivé odvetvia.

23 Na ilustrácii 4 je znázornená priemerná daň v rôznych odvetviach, ktorá je

vypočítaná vydelením príslušných celkových príjmov z dane z energie ich celkovou
spotrebou energie. Na základe údajov uvedených v správe spoločnosti Trinomics 21,
ktorá bola vypracovaná pre Komisiu, sa priemerná daň z energie značne líši, od nuly
v prípade leteckej dopravy po viac ako 50 EUR v cestnej doprave.

19

Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government interventions on
investments, október 2020.

20

Návrh smernica Rady o reštrukturalizácii právneho rámca Únie pre zdaňovanie
energetických výrobkov a elektriny (prepracované znenie), COM(2021) 563 final.

21

Pozri poznámku pod čiarou č. 19.
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Ilustrácia 4 — Dane z energie podľa odvetví v EUR/MWh
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Zdroj: EDA na základe Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government
interventions on investments — Final Report Energy Taxes, október 2020, s. 22.

24 Priemerné sadzby dane pre energetické výrobky sa pohybujú od 1,7 EUR/MWh

do 107,8 EUR/MWh (pozri ilustráciu 5). Tieto odchýlky neodrážajú rozdiely v uhlíkovej
účinnosti. Uhlie je zdaňované menej ako zemný plyn (ktorý je efektívnejší z hľadiska
emisií uhlíka) a niektoré fosílne palivá sú zdaňované výrazne menej ako elektrina (ktorá
by sa mohla vyrábať z nízkouhlíkových zdrojov).
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Ilustrácia 5 — Dane podľa energetických výrobkov v EUR/MWh
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Zdroj: EDA na základe Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government
interventions on investments — Final Report Energy Taxes, október 2020, s. 25.

Stanovovanie cien uhlíka

25 Medzinárodné inštitúcie

konštatujú, že stanovenie primeranej ceny emisií
uhlíka podporuje ciele v oblasti klímy a môže byť účinným nástrojom na znižovanie
emisií. Znamená to tiež, že znečisťovateľ hradí náklady, ktoré spoločnosti vznikajú
v dôsledku emisií z využívania energie. Stanoviť ceny za emisie uhlíka možno
prostredníctvom explicitných uhlíkových daní a spotrebných daní (pre ktoré možno

22

22

Fiškálny monitor MMF, How to mitigate climate change, október 2019; OECD, Effective
Carbon Rates 2021, máj 2021; IEA, Preskúmania energetickej politiky (Energy Policy
Reviews); Svetová banka, webové sídlo.
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vypočítať implicitný ekvivalent uhlíkovej dane) alebo systému EÚ na obchodovanie
s emisiami (EU ETS).

26 V našej správe o udržateľnom financovaní

sme Komisii odporučili, aby určila
ďalšie opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby sa pri stanovovaní cien emisií
skleníkových plynov lepšie zohľadňovali náklady vyplývajúce z ich vplyvu na životné
prostredie.
23

Odvetvia zahrnuté do ETS dostávajú bezodplatné kvóty na časť svojich
emisií

27 EU ETS sa vzťahuje na odvetvia výroby elektriny a tepla, energeticky náročné

priemyselné odvetvia a komerčnú leteckú dopravu v rámci EÚ. Obmedzuje celkové
emisie z týchto odvetví. V rámci EU ETS musia spoločnosti získať emisné kvóty
zodpovedajúce ich emisiám skleníkových plynov. Štandardnou možnosťou je ich nákup
na aukcii. Kvóty sa však bezodplatne prideľujú energeticky náročným priemyselným
odvetviam (ako je výroba ocele a cementu) a na modernizáciu odvetvia výroby
elektrickej energie v členských štátoch. V našej správe o EU ETS z roku 2020 24 sme
zistili, že bezodplatné prideľovanie kvót nie je dostatočne cielené, aby mohlo odrážať
riziko úniku uhlíka. Podľa revidovaných právnych predpisov o EU ETS z roku 2018 sa
systém bezodplatného prideľovania kvót predlžuje o ďalších desať rokov 25.

Explicitné uhlíkové dane sa stali bežnejšími, v jednotlivých členských
štátoch sa však značne líšia

28 Používanie explicitných uhlíkových daní, ktoré priamo stanovujú cenu emisií CO ,
2

sa postupne zvyšuje. V roku 2008 vyberalo explicitnú daň z CO2 sedem členských
štátov. V súčasnosti má túto daň 14 členských štátov EÚ (pozri ilustráciu 6). Jej výška sa
značne líši, od 0,1 EUR za tonu CO2 v Poľsku po viac ako 100 EUR za tonu CO2
vo Švédsku. Tieto dane sa obvykle nevzťahujú na odvetvia, ktoré sú už kryté systémom
23

EDA, osobitná správa č. 22/2021: Udržateľné financovanie: na presmerovanie financovania
smerom k udržateľným investíciám sú potrebné súdržnejšie opatrenia EÚ, september 2021.

24

EDA, osobitná správa č. 18/2020: Systém EÚ na obchodovanie s emisiami: bezodplatné
prideľovanie kvót malo byť lepšie zacielené, september 2020.

25

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/410 zo 14. marca 2018, ktorou sa mení
smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne znižovanie emisií a investície
do nízkouhlíkových technológií a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 (Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2018,
s. 3).
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EU ETS. Najvyšší podiel na celkových zahrnutých emisiách, má Írsko (49 %), za ním
nasleduje Dánsko a Švédsko (40 %).

Ilustrácia 6 — Explicitné dane z uhlíka v EÚ
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Poznámka: Údaje o podiele zahrnutých skleníkových plynov ešte nie sú k dispozícii v prípade Nemecka,
Holandska a Luxemburska, ktoré zaviedli uhlíkovú daň v roku 2021.
Zdroj: EDA na základe Tax foundation, Taxes in Europe database, a OECD na identifikáciu odvetví,
na ktoré sa vzťahuje explicitná uhlíková daň pre Estónsko a Poľsko.
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Referenčné porovnávanie ako nástroj na hodnotenie úrovne
zdaňovania
Dane členských štátov a ceny emisných kvót v rámci ETS

29 OECD nedávno vykonala referenčné porovnávanie vnútroštátnych cien emisií
oxidu uhličitého s rôznymi nákladmi na emisie oxidu uhličitého 26:

o

30 EUR za tonu CO2 – historicky najnižšia referenčná cena. Ceny CO2 pod touto
referenčnou hodnotou nevedú k zmysluplnému zníženiu emisií,

o

60 EUR za tonu CO2 – stredný odhad nákladov na emisie oxidu uhličitého v roku
2020, ktorý zároveň predstavuje najnižší odhad nákladov na emisie oxidu
uhličitého v roku 2030. Cena emisií oxidu uhličitého vo výške 60 EUR za tonu CO2
je v súlade s pomalou dekarbonizáciou.

o

120 EUR za tonu CO2 – stredný odhad ceny emisií oxidu uhličitého, ktorú je
potrebné dosiahnuť v roku 2030, ak má dôjsť k dekarbonizácii do polovice
storočia. OECD konštatuje, že 120 EUR je viac v súlade s nedávnymi odhadmi
celkových nákladov na sociálne emisie oxidu uhličitého.

30 Úrovne zdanenia v členských štátoch EÚ na iné energetické účely než ako palivo

pre cestnú dopravu (pozri ilustráciu 4 a ilustráciu 5) sú nižšie ako 30 EUR za tonu CO2,
čo je úroveň, na ktorej podľa OECD začína úsilie o znižovanie emisií.

31 Systém EU ETS je založený na dlhodobom pláne postupného sprísňovania limitov

celkových emisií pre odvetvia, na ktoré sa vzťahuje ETS. To so sebou prináša očakávané
zvýšenie cien, ktoré by mohlo podniky motivovať k tomu, aby konali skôr. Cena
emisných kvót v rámci systému EU ETS sa v priebehu času výrazne líšila (pozri
ilustráciu 7). Od roku 2008 do roku 2020 napriek tomu, že cena EU ETS bola nižšia ako
najnižšia referenčná hodnota OECD, emisie CO2, na ktoré sa vzťahuje ETS, sa znížili
približne o 40 % 27. Odvtedy sa cena v rámci systému EU ETS zvýšila: na konci novembra
2021 dosiahla cena emisnej kvóty viac ako 70 EUR.

26

OECD, Effective carbon rates 2021, máj 2021.

27

Na základe údajov EHP.
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Ilustrácia 7 — Vývoj ceny emisných kvót
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Zdroj: EDA na základe prehliadača cien uhlíka Sandbag a prehliadača údajov EU ETS.

Odvetvia, v ktorých je potrebná vyššia cena emisií oxidu uhličitého

32 Cena CO , ktorá by znížila konkurenčnú výhodu fosílnych palív, sa líši v závislosti
2

od odvetvia hospodárskej činnosti a príslušnej technológie (pozri ilustráciu 8). Podľa
ústavu Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI) by
sa nízkouhlíkové technológie pre cementárenský priemysel vyrovnali s cenou emisií
oxidu uhličitého pri cene uhlíka 40 až 80 EUR za tonu CO2, zatiaľ čo v prípade ocele by
táto sadzba predstavovala 50 až 90 EUR za tonu CO2 28. Na základe údajov
Medzinárodnej agentúry pre energiu sme odhadli, že vytvorenie stimulov
na zavádzanie udržateľných leteckých palív a investícií do výskumu a vývoja
nízkouhlíkových technológií v leteckej doprave by si vyžadovalo cenu emisií oxidu
uhličitého vo výške viac ako 70 EUR za tonu CO2.

28

IDDRI, Decarbonising basic materials in Europe, október 2019.
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Ilustrácia 8 — Odhadovaná vyvážená cena CO2 s cieľom znížiť
konkurenčnú výhodu fosílnych palív v porovnaní s nízkouhlíkovými
technológiami

Zdroj: EDA na základe údajov výboru Cordis, webového sídla Komisie a centra ICCT o intenzite emisií
priemyselných odvetví; údajov IDDRI a vlastných výpočtov založených na údajoch IEA, priemernej cene
ropy a priemernom výmennom kurze EUR/USD v júni 2021 pre vyváženú cenu.

33 Zdaňovanie je však len jedným z prvkov reakcie národných vlád. Odvetvové

pravidlá a predpisy už v EÚ existujú, napríklad normy kvality ovzdušia a limity emisií
z vozidiel. Členské štáty majú konkrétne politiky na to, aby sa stali šetrnejšími ku klíme,
napríklad Francúzsko nedávno navrhlo zakázať leteckú dopravu na krátke vzdialenosti
v prípade, že existujú alternatívy železničnej dopravy.

Sociálne aspekty zdaňovania

34 Vplyv zdaňovania energie na domácnosti môže byť značný a môže vyvolať odpor
proti zdaňovaniu energie. Komisia zistila, že sumy, ktoré domácnosti vynakladajú

23
na energiu (vrátane vykurovania aj dopravy), sa značne líšia. Najchudobnejšie
domácnosti, ktoré patria k domácnostiam s najnižším rozdelením príjmov,
v Luxembursku, na Malte, vo Fínsku a Švédsku vynakladajú na energiu menej ako 5 %
svojich príjmov. V Česku a na Slovensku vynakladajú na energiu viac ako 20 % svojho
príjmu 29.

35 S cieľom zmierniť riziko odmietnutia daňových reforiem medzinárodné

30

organizácie odporúčajú väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o dôvody daňových reforiem
a využívanie výnosov, zníženie iných daní a prerozdeľovacie opatrenia (pozri tiež
rámček 1). Zo štúdií 31 vyplýva, že účelové viazanie príjmov môže zlepšiť akceptovanie
uhlíkových daní.

Rámček 1 — Odmietanie reforiem v oblasti zdaňovania energie
Francúzsko zaviedlo v roku 2014 uhlíkovú daň na podporu svojich cieľov v oblasti
klímy, ktorá zahŕňala harmonogram zvyšovania daní. V roku 2018 v kontexte
rastúcich medzinárodných cien ropy prudko stúpla cena energie, čo viedlo
k občianskym nepokojom v podobe hnutia „žltý viest“. Vláda v dôsledku toho daň
zmrazila. V správe francúzskeho najvyššieho kontrolného úradu (Cour des
comptes 32) z roku 2019 sa odporúča návrat k plánovanému zvýšeniu uhlíkovej
dane, podporenému ďalšími opatreniami, ako sú kompenzácie pre najviac
postihnuté domácnosti.

29

Pracovný dokument útvarov Komisie SWD(2020) 951 final, Energy prices and costs in
Europe, časť 3/6, október 2020.

30

OECD, pracovné dokumenty v oblasti životného prostredia č. 168, Designing fossil fuel
subsidy reforms in OECD and G20 countries: A robust sequential approach methodology,
október 2020; Stredisko pre ekonomiku a politiku v oblasti zmeny klímy a Granthamov
výskumný ústav pre zmenu klímy a životné prostredieHow to make carbon taxes more
acceptable, december 2017 a webové sídlo Komisie – Conference on Green Taxation.

31

Tamže.

32

Cour des comptes, Conseil des prélèvements obligatoires, La fiscalité environnementale au
défi de l’urgence climatique - Synthèse, september 2019.
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Energetické dotácie
Druhy energetických dotácií

36 Energetické dotácie môžu mať rôzne formy: daňové výdavky (napríklad daňové

bonusy, daňové úľavy), podpora príjmov alebo cien, priame transfery alebo
financovanie výskumu a vývoja (pozri tiež bod 04). Energetické dotácie pochádzajúce
z daňových opatrení, a teda ovplyvňujúce efektívnu daňovú sadzbu, predstavovali
v roku 2019 39 % celkových energetických dotácií – 68 mld. EUR z celkovej sumy
176 mld. EUR (pozri ilustráciu 9).

Ilustrácia 9 — Energetické dotácie v roku 2019 podľa kategórií
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Zdroj: EDA na základe Study on energy subsidies and other government interventions in the European
Union, záverečná správa, október 2021.
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37 Komisia je zodpovedná za schvaľovanie niektorých dotácií (napríklad opatrení

na oslobodenie biopalív od daní 33). To sa vzťahuje na selektívne opatrenia, ktoré sa
považujú za štátnu pomoc a na ktoré sa nevzťahujú všeobecné pravidlá o skupinových
výnimkách 34 alebo pravidlá de minimis 35 (do 200 000 EUR počas troch rokov)
a neposkytujú sa v rámci schémy pomoci, ktorú už Komisia schválila. Komisia stanovila
usmernenia o podmienkach, za ktorých môže podporu pre oblasť energie a životného
prostredia považovať za zlúčiteľnú so zmluvou. Komisia v júni 2021 uverejnila návrh
usmernení o štátnej pomoci v oblasti klímy, energetiky a životného prostredia 36.
Niekoľko mimovládnych organizácií vyjadrilo obavy v súvislosti s možnými
nedostatkami v novozavedených ustanoveniach o zatváraní uhoľných baní a rizikom
zvýšenej podpory fosílnych plynov 37.

38 V minulosti sa ukázalo, že Rada má právomoc rozhodovať o osobitných pravidlách

umožňujúcich členským štátom poskytovať štátnu pomoc, a tým neutralizovať
hodnotiacu právomoc Komisie, ako to bolo v prípade uľahčenia zatvorenia uhoľných
baní 38.

33

Webové sídlo Komisie – správa z 3. septembra 2021 týkajúca sa štátnej pomoci.

34

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci
za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014,
s. 1).

35

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107
a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 1).

36

Oznámenie Komisie, Draft Guidelines on State aid for climate, environmental protection and
energy 2022.

37

Revízia usmernení o štátnej pomoci v oblasti klímy, energetiky a ochrany životného
prostredia – NGO letter on fossil fuels.

38

2010/787/EÚ: Rozhodnutie Rady z 10. decembra 2010 o štátnej pomoci na uľahčenie
zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie (Ú. v. EÚ L 336, 21.12.2010, s. 24).
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Dotácie na energiu z obnoviteľných zdrojov

39 Energetické dotácie sa postupne zvyšujú, čo je spôsobené zvýšením dotácií

na energiu z obnoviteľných zdrojov, ktoré sa v rokoch 2008 – 2019 zvýšili 3,9-krát 39
(pozri ilustráciu 10).

Ilustrácia 10 — Energetické dotácie v rokoch 2008 až 2019
podľa kategórií
v mld. EUR (ceny z roku 2020)
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Zdroj: EDA na základe Study on energy subsidies and other government interventions in the European
Union, október 2021.

40 Členské štáty môžu využiť dotácie na energiu z obnoviteľných zdrojov na podporu
svojich cieľov v oblasti klímy. Môžu mať podobu financovania počiatočných investícií
potrebných na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov; medzi ďalšie formy patria
cenové záruky, výkupné ceny a oslobodenia od dane.

41 Využívanie energie z obnoviteľných zdrojov na výrobu elektrickej energie sa

v poslednom desaťročí vo všetkých členských štátoch zvýšilo. Rast dotácií na energiu
z obnoviteľných zdrojov prispel k zvýšeniu podielu energie z obnoviteľných zdrojov
v EÚ z 12,6 % v roku 2008 na 19,7 % v roku 2019, čo je blízko cieľa 20 % 40 na rok 2020.

39

Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government interventions on
investments, október 2020.

40

Údaje Eurostatu, Share of renewable energy in gross final energy consumption (T2020_31).
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Dotácie na energetickú efektívnosť

42 Dotácie sa môžu využiť aj na podporu zlepšenia energetickej efektívnosti. Dotácie
na energetickú efektívnosť sa od roku 2008 viac ako zdvojnásobili 41, pričom vzrástli
zo 7 mld. EUR v roku 2008 na 15 mld. EUR v roku 2018. Na energetickú efektívnosť
bolo v roku 2018 poskytnutých približne 9 % celkových energetických dotácií EÚ;
najväčšími príjemcami boli domácnosti.

43 Členské štáty každoročne podávajú Komisii správu o pokroku dosiahnutom
pri plnení vnútroštátnych cieľov v oblasti energetickej účinnosti. V ich správach
vyčísľujú vplyv opatrení zameraných na dosiahnutie úspor energie. Komisia
v hodnotení týchto správ odhaduje, že dotácie vo forme fiškálnych stimulov
a systémov financovania prispievajú približne 20 % k celkovým úsporám energie
vykázaným členskými štátmi 42.

Dotácie na fosílne palivá

44 Dotácie na fosílne palivá môžu mať podobu oslobodenia od daní alebo daňových

úľav, rozpočtových prevodov, podpory príjmov a cien a podhodnotenia cien výrobkov.
Predstavujú významné riziká 43:
o

oslabujú účinnosť signálov o cenách emisií oxidu uhličitého, a bránia energetickej
transformácii,

o

prispievajú k poškodzovaniu verejného zdravia, pretože sú hlavným zdrojom
znečistenia ovzdušia,

o

zvyšujú riziko „zablokovania“ vysokouhlíkových investícií a investícií do aktív,
ktoré je potrebné vyradiť z prevádzky pred koncom ich životnosti,

41

Pozri Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government interventions
on investments, október 2020.

42

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade, Posúdenie pokroku členských štátov za rok
2020 vo vykonávaní smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti a v zavádzaní budov
s takmer nulovou spotrebou energie a nákladovo optimálnych minimálnych požiadaviek
na energetickú hospodárnosť v EÚ v súlade so smernicou 2010/31/EÚ o energetickej
hospodárnosti budov, COM(2020) 954 final, október 2020.

43

ODI, Fossil fuel subsidies in draft EU National Energy and Climate Plans, september 2019.
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o

deformujú trh a pomerne zdražujú čistú energiu a energeticky účinné technológie.

45 Z nedávnej správy o energetických dotáciách, ktorá bola vypracovaná

pre Komisiu 44, vyplynulo, že dotácie na fosílne palivá z členských štátov EÚ zostali
od roku 2008 do roku 2019 na stabilnej úrovni približne 55 až 58 mld. EUR ročne.
Členské štáty poskytli dve tretiny týchto dotácií (35 mld. EUR v roku 2018) vo forme
oslobodenia od daní alebo daňových úľav; ďalšia tretina (8,5 mld. EUR) pozostávala
z výkupných cien, výkupných prémií, povinností využitia energie z obnoviteľných
zdrojov a systémov podpory cien na výrobu elektriny v rámci kombinovanej výroby
tepla a elektriny využívajúcej fosílne palivá 45.

46 Všetky odvetvia dostávajú dotácie na fosílne palivá (pozri ilustráciu 11).

Energetické odvetvie dostáva najviac energetických dotácií a najviac dotácií na fosílne
palivá v absolútnom vyjadrení. Dotácie na fosílne palivá predstavujú väčšinu
energetických dotácií v troch odvetviach: priemysel, doprava a poľnohospodárstvo.

44

Study on energy subsidies and other government interventions in the European Union,
október 2021.

45

Pozri Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government interventions
on investments, október 2020.

29

Ilustrácia 11 — Energetické dotácie a dotácie na fosílne palivá podľa
odvetvia v roku 2019
mld. EUR
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Zdroj: EDA na základe Study on energy subsidies and other government interventions in the European
Union, október 2021.

47 V našej správe o EU ETS sme uviedli

, že členské štáty, ktoré využívajú
bezodplatné kvóty ETS pre odvetvie výroby energie, znížili súvisiacu uhlíkovú náročnosť
menej ako tie členské štáty, ktoré na bezodplatné kvóty v rámci ETS nemali nárok.
Bezodplatné kvóty ETS, ktoré pokrývajú emisie skleníkových plynov, pochádzajú najmä
z používania fosílnych palív, a mohli by sa teda považovať za dotácie na fosílne palivá,
preto spomaľujú zavádzanie nízkouhlíkových technológií.
46

48 V súlade s nariadením o riadení sú členské štáty povinné podávať vo svojich

národných plánoch v oblasti energetiky a klímy správu o národných cieľoch týkajúcich
sa postupného ukončovania energetických dotácií, najmä dotácií na fosílne palivá,
a o pokroku, ktorý bol v tomto postupnom znižovaní dosiahnutý. V európskom
klimatickom predpise sa Komisia splnomocňuje, aby stanovila jednotné formáty
podávania správ o postupnom ukončovaní energetických dotácií, najmä dotácií

46

EDA, osobitná správa č. 18/2020: Systém EÚ na obchodovanie s emisiami: bezodplatné
prideľovanie kvót malo byť lepšie zacielené, september 2020.
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na fosílne palivá. Komisia nás informovala, že mechanizmus podávania správ bude
stanovený v roku 2022 prostredníctvom vykonávacieho aktu.

49 Komisia pri posúdení národných energetických a klimatických plánov

dospela
k záveru, že dotácie na fosílne palivá sú naďalej hlavnou prekážkou nákladovo
efektívnej transformácie energetiky a klímy a fungovania vnútorného trhu. Tri členské
štáty (Dánsko, Taliansko a Portugalsko) vykonali komplexné hodnotenie dotácií
na fosílne palivá, dvanásť členských štátov uviedlo, že budú pracovať na plánoch na ich
postupné ukončenie a šesť členských štátov predložilo harmonogram tohto
postupného zrušenia. V správe o stave energetickej únie za rok 2021 48 Komisia
zopakovala, že dotácie na fosílne palivá by mali byť ukončené.
47

50 Medzinárodné organizácie pravidelne upozorňovali na úlohu dotácií na fosílne

palivá. Medzinárodná agentúra pre energiu vo svojich preskúmaniach energetickej
politiky (2016 – 2021) odporučila, aby sa zrušili dotácie na fosílne palivá 49 a aby stimuly
a cenové signály boli v súlade s cieľmi v oblasti klímy 50. OECD v rámci preskúmaní
environmentálneho správania 51 a národných hospodárskych prieskumov 52 vyzvala
na zníženie dotácií na fosílne palivá a zosúladenie medzi znečistením a zdaňovaním.

51 V našej správe o EU ETS za rok 2020

sa odporúča, aby sa opätovne preskúmala
úloha bezplatných kvót a aby boli lepšie zacielené. Komisia toto odporúčanie prijala
a informovala nás, že jeho plnenie sleduje. Konštatujeme, že opatrenia v tejto oblasti
by tiež prispeli k zníženiu dotácií na fosílne palivá.
53

47

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, Celoúnijné posúdenie národných energetických
a klimatických plánov – Stimulácia zelenej transformácie a podpora hospodárskej obnovy
vďaka integrovanému energetickému a klimatickému plánovaniu, COM(2020) 564 final,
september 2020.

48

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, Stav energetickej únie 2021 –
Príspevok k európskej zelenej dohode a obnove Únie, COM(2021) 950 final, október 2021.

49

Napr. Belgicko (2016); Nemecko (2020); Poľsko (2016).

50

Napr. Rakúsko (2020); Slovensko (2016); Fínsko (2018); Európska únia (2020).

51

Česko, Maďarsko.

52

Česko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko.

53

EDA, osobitná správa č. 18/2020: Systém EÚ na obchodovanie s emisiami: bezodplatné
prideľovanie kvót malo byť lepšie zacielené, september 2020.
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Porovnanie dotácií na fosílne palivá a dotácií na energiu
z obnoviteľných zdrojov
Pätnásť členských štátov dotuje fosílne palivá viac ako energiu
z obnoviteľných zdrojov

52 Porovnali sme dotácie na fosílne palivá s dotáciami na energiu z obnoviteľných

zdrojov (pozri ilustráciu 12). Celkovo sú v celej EÚ dotácie na energiu z obnoviteľných
zdrojov vyššie. Súhrnné údaje však zakrývajú výrazné rozdiely medzi členskými štátmi.
Pätnásť členských štátov prideľuje viac dotácií na fosílne palivá než na energiu
z obnoviteľných zdrojov. Členské štáty, ktoré vynakladajú na dotácie na fosílne palivá
viac, ako je priemer EÚ, majú vo všeobecnosti prebytok dotácií na fosílne palivá
nad dotáciami na energiu z obnoviteľných zdrojov.
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Ilustrácia 12 — Úroveň dotácií na fosílne palivá v porovnaní s dotáciami
na energiu z obnoviteľných zdrojov
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Zdroj: EDA na základe Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government
interventions on investments, október 2020.

Členské štáty, ktoré zaostávajú v dosahovaní cieľov v oblasti energie z obnoviteľných
zdrojov, prideľujú menej finančných prostriedkov na energiu z obnoviteľných zdrojov

53 Zamerali sme sa na sedem členských štátov, ktoré v rokoch 2018 a 2019

zaostávali za svojimi cieľmi v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov na rok 2020 o viac

33
ako dva percentuálne body 54. Poukazujeme na to, že pre tieto členské štáty je podiel
dotácií na energiu z obnoviteľných zdrojov na HDP nižší ako priemer EÚ (pozri
ilustráciu 13).

Ilustrácia 13 – Vzdialenosť od cieľa v oblasti energie z obnoviteľných
zdrojov a výška dotácií na energiu z obnoviteľných zdrojov
Členské štáty o viac ako dva percentuálne body
od svojho cieľa v oblasti energie
z obnoviteľných zdrojov v roku 2019
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Zdroj: EDA na základe údajov Eurostatu o Share of renewable energy in gross final energy consumption
(T2020_31) a Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government interventions on
investments, október 2020.

54

Vymedzené v Smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra
2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018,
s. 82).
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Smernica o zdaňovaní energie –
stanovenie minimálnych úrovní
zdaňovania energie
Súčasná smernica o zdaňovaní energie
Cieľom smernice o zdaňovaní energie je najmä podpora vnútorného trhu

54 Hlavným cieľom smernice o zdaňovaní energie z roku 2003 je zabezpečiť riadne

fungovanie vnútorného trhu. Stanovuje minimálnu úroveň zdaňovania pre energetické
výrobky a elektrinu s cieľom harmonizovať vnútroštátne právne predpisy a zabrániť
narušeniam vnútorného trhu. Podporuje aj ďalšie politiky, ako je ochrana životného
prostredia, konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ a sociálny rozmer.
Od nadobudnutia účinnosti smernice o zdaňovaní energie došlo v EÚ k významným
zmenám, ako sú väčšie ambície v oblasti klímy, technologický pokrok a aktualizácie
právnych predpisov. Od roku 2003 sa v zmenách smernice o zdaňovaní energie
odrážajú len formálne zmeny prostredníctvom vykonávacích rozhodnutí Rady, ako je
revízia kombinovanej nomenklatúry, ktorá sa používa na vymedzenie zdaniteľných
energetických výrobkov.

55 Mnohí používatelia, na ktorých sa vzťahuje smernica o zdaňovaní energie, môžu
využívať diferencované daňové sadzby, úľavy alebo oslobodenia od dane, o ktorých
rozhodli členské štáty. Na ilustrácii 14 sú uvedené niektoré príklady flexibility, ktorú
umožňuje smernica o zdaňovaní energie.
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Ilustrácia 14 — Rámec smernice o zdaňovaní energie
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Zdroj: EDA na základe smernice o zdaňovaní energie.

56 Komisia vo svojom hodnotení smernice o zdaňovaní energie

dospela k záveru,
že v smernici sa nepodporuje zavádzanie nízkouhlíkových alternatív, nestanovuje
dostatočná cena za niektoré palivá s vysokými emisiami uhlíka a neposkytujú jasné
právne ustanovenia pre niektoré nové energetické výrobky, ako sú alternatívne palivá,
elektronické palivá, syntetické palivá, biometán a obnoviteľné palivá nebiologického
pôvodu. Okrem toho minimálne daňové sadzby stanovené v smernici už nespĺňajú
svoju pôvodnú konvergenčnú úlohu. Minimálne zdaňovanie bolo zavedené s cieľom
znížiť rozdiely medzi vnútroštátnymi úrovňami zdaňovania energie. V priebehu času
väčšina členských štátov zvýšila daňové sadzby výrazne nad minimálnu úroveň
stanovenú v smernici o zdaňovaní energie. Táto situácia môže viesť k narušeniu
vnútorného trhu.

55

55

Pracovný dokument útvarov Komisie, Evaluation of the Council Directive 2003/96/EC of 27
October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products
and electricity, SWD(2019) 329 final.
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Minimálne úrovne zdaňovania energie nemotivujú k využívaniu čistejších
zdrojov energie

57 Na ilustrácii 15 je zhrnutý ekvivalent minimálnej sadzby dane z uhlíka podľa

výpočtu Komisie. Vyplýva z nej, že minimálna sadzba dane pre najviac znečisťujúce
zdroje energie, uhlie na podnikateľské účely, patrí medzi najnižšie.
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Ilustrácia 15 — Minimálne zdanenie vybraných energetických výrobkov
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Poznámka: Údaje o ekvivalentnej uhlíkovej dani za elektrickú energiu sú založené na priemernej
intenzite emisií skleníkových plynov pri výrobe elektrickej energie v EÚ, ktorá závisí od zdroja energie
použitého na výrobu elektriny. Emisie CO2 sa pohybujú od približne 1 tony CO2 na MWh v prípade
uhoľných elektrární po nulu v prípade elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, ako je slnečná
a veterná energia alebo v jadrových elektrárňach.
Zdroj: EDA na základe Commission evaluation of the ETD.
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58 Súčasná smernica o zdaňovaní poskytuje členským štátom priestor na čiastočné

alebo úplné oslobodenie energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú biopalivá,
od zdanenia energie a pre úplné oslobodenie od zdanenia v prípade elektriny
získavanej z obnoviteľných zdrojov energie. Komisia konštatuje 56, že táto flexibilita
nezaručuje, aby celková energia z obnoviteľných zdrojov mala v porovnaní s niektorými
zdrojmi fosílnych palív nižšiu efektívnu sadzbu dane.

Legislatívne návrhy „Fit for 55“ týkajúce sa zdaňovania energie
Komisia navrhla nové daňové sadzby na základe energetického obsahu

59 Komisia predložila novú štruktúru daňových sadzieb ako súčasť návrhu smernice

o zdaňovaní energie (pozri ilustráciu 16).

56

Pozri poznámku pod čiarou č. 55.
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Ilustrácia 16 — Navrhované sadzby dane z energie (neindexované)
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stavebníctvo, stacionárne motory, vykurovanie

Motorové palivo a elektrina
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Tradičné fosílne palivá (benzín, nafta, kerozín, uhlie), neudržateľné biopalivá,
biokvapaliny a iné pevné produkty (palivové drevo, drevené uhlie)
Kerozín pre leteckú dopravu
LPG, zemný plyn, neudržateľný bioplyn, neobnoviteľné palivá nebiologického pôvodu
Udržateľné biopalivá, bioplyn a biokvapaliny z potravinárskych a krmovinárskych plodín
Udržateľné, ale nie pokročilé biopalivá, bioplyn, biokvapaliny a iné pevné produkty
(palivové drevo, drevené uhlie
Nízkouhlíkové palivá
Elektrina, pokročilé biopalivá a obnoviteľné palivá nebiologického pôvodu
Zdroj: EDA na základe údajov návrhu Európskej komisie Návrh o reštrukturalizácii právneho rámca Únie
pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny, COM(2021) 563 final, júl 2021.

60 Navrhované zmeny zahŕňajú:
o

Zavedenie nových daňových sadzieb na základe energetického obsahu
a environmentálnych a klimatických vlastností:
o

prechod od zdaňovania na základe objemu k zdaňovaniu na základe
energetického obsahu (EUR/GJ),

o

zoradenie a stanovenie minimálneho zdanenia rôznych energetických
výrobkov podľa ich environmentálnych vlastností,
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o

o

o

o

zvýšenie minimálnych daňových sadzieb pre motorové a vykurovacie palivá
a zároveň zníženie minimálnej dane z elektrickej energie na iné ako
podnikateľské účely (pozri ilustráciu 17),

Odstránenie zvýhodneného zaobchádzania s niektorými odvetviami alebo
palivami a rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice o zdaňovaní energie:
o

odstránenie zvýhodneného zaobchádzania s motorovou naftou v porovnaní
s benzínom,

o

odstránenie oslobodenia od dane z kerozínu v osobnej leteckej doprave
a ťažkého oleja v námornej doprave v prípade ciest v rámci EÚ,

o

zrušenie možnosti členských štátov úplne oslobodiť od dane spotrebu
energie energeticky náročných podnikov a poľnohospodárstvo alebo znížiť
ich daňové zaťaženie pod minimálne sadzby,

o

rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice na rašelinu, palivové drevo, drevené
uhlie a alternatívne palivá (napr. vodík),

o

stanovenie rôznych minimálnych sadzieb dane z energie pre rôzne kategórie
biopalív,

o

odstránenie rozdielu medzi používaním na podnikateľské a nepodnikateľské
účely,

Prechodné ustanovenia:
o

postupné zvyšovanie energetickej dane v prípade niektorých palív a využitie
počas desaťročného prechodného obdobia od roku 2023 do roku 2033,
aby sa uľahčil prechod zo súčasnej plnej výnimky o súčasného obdobia
do ďalšieho obdobia. Prechodné obdobia sa v prvom rade týkajú domácností
a odvetvia letectva,

o

indexácia minimálnych daňových sadzieb podľa inflácie,

Zachovanie možnosti členských štátov uplatňovať oslobodenia od daní a úľavy
zo sociálnych dôvodov alebo z dôvodov ochrany životného prostredia.
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Ilustrácia 17 — Zmeny sadzieb dane z energie zo súčasných minimálnych
úrovní na navrhovanú minimálnu úroveň v roku 2033 (neindexované
na infláciu)
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Poznámka: Konverzné faktory použité na prepočítanie objemových sadzieb vychádzajú z posúdenia
dosahu vypracovaného Komisiou.
Zdroj: EDA na základe návrhu Európskej komisie, Smernice Rady o reštrukturalizácii právneho rámca
Únie pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny, COM(2021) 563 final, júl 2021 a posúdenie
dosahu tejto smernice.

Doplňujúce návrhy Komisie v oblasti klímy a energetiky

61 Balík „Fit for 55“ zahŕňa aj:
o

návrh na zmenu systému ETS vrátane námornej dopravy v ETS a sprísnenia stropu
pre kvóty,

o

samostatný, ale nadväzujúci systém obchodovania s emisiami na používanie palív
na spaľovanie v odvetví cestnej dopravy a stavebníctva,
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o

Sociálny klimatický fond – financovanie určené občanom, ktorí chcú financovať
investície do energetickej efektívnosti, nových systémov vykurovania a chladenia
a čistejšej mobility,

o

Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM). V súlade
s navrhovanými pravidlami sa vyžaduje, aby dovozcovia tovaru platili za certifikáty
mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach sumu, ktorá zodpovedá emisiám
skleníkových plynov, ktoré obsahujú. Navrhuje sa zľava na emisie, na ktoré sa
vzťahuje mechanizmus stanovovania cien skleníkových plynov v krajine pôvodu.
Komisia navrhla postupné zavádzanie mechanizmu kompenzácie uhlíka
na hraniciach, keďže bezodplatné kvóty v rámci EU ETS sa postupne rušia.

o

ReFuelEU Aviation – nariadenie, ktorým sa požaduje zvýšenie úrovne
udržateľných leteckých palív používaných ako letecké palivá čerpané do lietadiel
na letiskách,

o

FuelEU Maritime – nariadenie, ktorého cieľom je stimulovanie zavádzania
udržateľných námorných palív a technológií s nulovými emisiami a ktorým sa
stanovuje maximálny strop pre intenzitu emisií skleníkových plynov z energie
používanej loďami, ktoré zastavujú v európskych prístavoch,

o

aktualizácia smernice o energetickej efektívnosti a smernice o obnoviteľných
zdrojoch energie.
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Záverečné poznámky
62 Komisia označila zdaňovanie energie za kľúčový faktor úspor energie. Členské
štáty vo svojich národných energetických a klimatických plánoch uvádzajú,
že zdaňovanie významne prispeje k úsporám energie v budúcnosti.

63 Úroveň zdaňovania sa medzi jednotlivými odvetviami a medzi energetickými

nosičmi značne líši. Podľa súčasnej smernice o zdaňovaní energie môžu mať viac
znečisťujúce zdroje energie v porovnaní s uhlíkovo efektívnymi zdrojmi energie daňovú
výhodu.

64 Zatiaľ čo väčšina členských štátov ukladá dane na palivá, ktoré výrazne prekračujú
minimálne úrovne stanovené v smernici o zdaňovaní energie, niekoľko členských
štátov má dane blízko k minimálnej úrovni. Táto situácia môže viesť k narušeniu
vnútorného trhu.

65 Rámec EÚ pre zdaňovanie energie dopĺňa systém obchodovania s emisiami

a vnútroštátne dane z uhlíka. Bezodplatné kvóty na obchodovanie s emisiami však
niektorým účastníkom trhu umožňujú neplatiť časť svojich emisií CO2. Tento stav bude
pokračovať i v tomto desaťročí.

66 Dotácie na fosílne palivá predstavujú prekážku pri dosahovaní cieľov v oblasti

klímy, pretože bránia prechodu na ekologickú energiu. Celkovo dosahujú dotácie
členských štátov na fosílne palivá viac ako 55 mld. EUR ročne. V poslednom desaťročí
boli relatívne stabilné, a to aj napriek výzvam na ich postupné ukončenie. Niektoré
členské štáty vynakladajú viac prostriedkov na dotácie na fosílne palivá než
na ekologické dotácie.

67 V júli 2021 Komisia v rámci legislatívneho balíka „Fit for 55“ uverejnila návrh

na revíziu smernice o zdaňovaní energie. Jeho cieľom je riešiť nedostatky súčasných
právnych predpisov, a najmä lepšie zosúladiť úroveň zdaňovania s energetickým
obsahom a environmentálnym správaním energetických nosičov. Členským štátom to
stále umožňuje znížiť sadzby dane z energie v niektorých odvetviach
z environmentálnych dôvodov, dôvodov energetickej efektívnosti a energetickej
chudoby.

68 Súčasťou legislatívneho balíka je aj návrh na rozšírenie systému obchodovania

s emisiami na námornú dopravu a zavedenie samostatného systému obchodovania
s emisiami pre dopravu a bývanie. Postupné rušenie bezodplatných kvót spojených
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s rizikom úniku uhlíka sprevádza navrhované postupné zavádzanie mechanizmu
kompenzácie uhlíka na hraniciach.

69 Súhrnne by tieto návrhy viedli k zdaneniu spotreby energie a ceny emisií

skleníkových plynov v širšom rozsahu ako v režime súčasných právnych predpisov.

70 Jednou z výziev pre tvorcov politík EÚ je nájsť spôsoby, ako zosúladiť zdaňovanie
energie v EÚ s cieľmi politiky v oblasti klímy. Nízke ceny uhlíka a dane z energie
na fosílne palivá zvyšujú relatívne náklady na nízkouhlíkové technológie a odďaľujú
prechod na ekologickú energiu. Ako sme už uviedli, bezodplatné kvóty pridelené
na výrobu elektrickej energie v niektorých členských štátoch spomalili zavádzanie
ekologických technológií.

71 Daňová politika nie je jediným nástrojom ovplyvňujúcim spotrebu energie

a nájdenie správnej kombinácie regulačných a finančných opatrení je náročnou úlohou.
Dobre cielené dotácie a riadne vymedzené regulačné normy môžu slúžiť na doplnenie
a posilnenie daňovej podpory ekologickejšej energie a úspor energie.

72 Dotácie na fosílne palivá naopak brzdia energetickú transformáciu alebo zvyšujú
jej náklady. Ich postupné ukončenie do roku 2025, ku ktorému sa zaviazala EÚ a jej
členské štáty, bude náročnou sociálnou a hospodárskou transformáciou.

73 Sociálny vplyv jednotlivých iniciatív môže byť významný a ak sa nebude riešiť,

môže mať negatívny vplyv na prechod na ekologickejšie hospodárstvo. Vnímanie
nespravodlivého zaobchádzania s niektorými skupinami alebo odvetviami môže viesť
k odporu voči pokroku v tejto oblasti.

74 Týmto výzvam bude potrebné čeliť v inštitucionálnom kontexte jednomyseľnosti

v otázkach zdaňovania.
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Toto preskúmanie prijala komora I, ktorej predsedá Samo Jereb, člen Dvora audítorov,
v Luxemburgu dňa 15. decembra 2021.
Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner Lehne
predseda
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Glosár
Biobenzín: kvapalné biopalivo, ktoré je vhodné na miešanie s konvenčným benzínom
alebo ako jeho náhrada.
Bionafta: kvapalné biopalivo, ktoré je vhodné na miešanie s plynovým/naftovým
olejom fosílneho pôvodu alebo ako ich náhrada.
Biopalivo: palivo vyrobené zo suchej organickej hmoty alebo horľavých rastlinných
olejov.
Dekarbonizácia: prechod na hospodársky systém so zníženými emisiami oxidu
uhličitého (CO₂) a ďalších skleníkových plynov.
Fit for 55: legislatívny balík EÚ na splnenie klimatických cieľov, najmä na zníženie emisií
skleníkových plynov v EÚ aspoň o 55 % do roku 2030.
Konečná spotreba energie: celková energia spotrebovaná koncovými odberateľmi, ako
sú domácnosti, priemysel a poľnohospodárstvo, okrem energie, ktorú spotrebuje
samotný energetický sektor.
Obsah uhlíka: CO2 a iné skleníkové plyny s rovnocenným účinkom CO2, ktoré sa
uvoľňujú spaľovaním alebo oxidáciou fosílneho paliva alebo ktoré súvisia
so spaľovaním alebo oxidáciou fosílneho paliva používaného na výrobu elektrickej
energie.
Primárna energetická spotreba: celkový dopyt po energii vrátane spotreby
v samotnom energetickom sektore, straty počas transformácie a distribúcie energie
a konečná spotreba energie, ale bez použitia nosičov energie na neenergetické účely
(napr. ropa na výrobu plastov).
Skleníkový plyn: plyn v atmosfére, ako napr. oxid uhličitý alebo metán, ktorý absorbuje
a vyžaruje žiarenie, zachytáva teplo, čím sa otepľuje zemský povrch. Tento jav je známy
ako skleníkový efekt.
Systém obchodovania s emisiami: systém pre plnenie cieľov znižovania emisií plynov
v určitých odvetviach, v ktorého rámci je pre celkový objem emisií stanovený limit
a podniky a ďalší účastníci systému môžu nakupovať a predávať povolenia
na vypúšťanie emisií vo forme emisných povolení.
Štátna pomoc: priama alebo nepriama štátna podpora pre podnik alebo organizáciu,
ktorá ich zvýhodňuje pred konkurenciou.
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Únik uhlíka: zvýšenie emisií skleníkových plynov v dôsledku presunu výroby z krajiny
s prísnymi emisnými obmedzeniami na krajinu, v ktorej pravidlá nie sú také prísne.
Výkupná cena: mechanizmus politiky poskytujúci výrobcom pevnú cenu na dlhšie
časové obdobie za každú jednotku energie dodávanej do siete.
Výkupná prémia: nástroj politiky, z ktorého sa výrobcom elektriny vypláca prémia
navyše k trhovej cene.
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Akronymy a skratky
DPH: daň z pridanej hodnoty
EDA: Európsky dvor audítorov
ETS: systém obchodovania s emisiami
GJ: gigajoul
IDDRI: Inštitút udržateľného rozvoja a medzinárodných vzťahov – neziskové výskumné
centrum v Paríži
IEA: Medzinárodná agentúra pre energiu
kWh: kilowatthodina
MMF: Medzinárodný menový fond
MVO: mimovládna organizácia
MWh: megawatthodina = 3,60 GJ
NECP: národný energetický a klimatický plán
OECD: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
SAF: udržateľné letecké palivo
Smernica o zdaňovaní energie: smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003
o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických
výrobkov a elektriny (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51).
Toe: ton ropného ekvivalentu = 41,8 GJ
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Tím EDA
Túto správu prijala komora I Udržateľné využívanie prírodných zdrojov, ktorej predsedá
člen Európskeho dvora audítorov Samo Jereb. Túto úlohu viedol člen EDA
Viorel Ștefan, podporu mu poskytla Roxana Bănica, vedúca kabinetu, a Olivier Prigent,
atašé kabinetu; Emmanuel Rauch, hlavný manažér; Lucia Roşca, vedúca úlohy;
Josef Edelmann, Ramona Bortnowschi a Anna Zalega, audítor a audítorky,
a Marika Meisenzahl, grafická dizajnérka.

Viorel Ştefan
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V tejto správe sa posudzuje, do akej miery sú dane
z energie, stanovovanie cien uhlíka a energetické
dotácie v súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy.
Zdaňovanie energie môže podporiť úsilie v oblasti
klímy, ale súčasné úrovne daní neodrážajú mieru
znečisťovania z jednotlivých zdrojov energie.
Dotácie na energiu z obnoviteľných zdrojov sa
v rokoch 2008 – 2019 takmer zoštvornásobili,
zatiaľ čo dotácie na fosílne palivá zostali
na rovnakej úrovni. Pätnásť členských štátov
vynakladá na fosílne palivá viac než na dotácie
na energiu z obnoviteľných zdrojov. V polovici
roka 2021 uverejnila Komisia návrh na revíziu
smernice o zdaňovaní energie. V našej správe
sú opísané problémy, s ktorými sa stretávajú
tvorcovia politík pri aktualizovaní politík v oblasti
zdaňovania energie a energetických dotácií:
zabezpečenie jednotnosti zdaňovania energie
naprieč odvetviami a energetickými nosičmi;
zníženie dotácií na fosílne palivá a zosúladenie
cieľov v oblasti klímy so sociálnymi potrebami.
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