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Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti

A. prerokoval

návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na
dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický
predpis);

B. víta

zakotvenie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 do právneho poriadku EÚ ako aj
snahu prispieť k realizovaniu cieľov udržateľného rozvoja;

C. považuje

nový legislatívny návrh za jeden z hlavných pilierov Európskej zelenej dohody a jeden z
hlavných politických výstupov Komisie, hoci by sa dal realizovať aj cez revíziu nariadenia o
riadení energetickej únie (2018/1999);

D. presadzuje

primárne záväznosť cieľa dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, pričom spôsob
a časový plán dosiahnutia tohto cieľa by mal byť v kompetencii jednotlivých členských štátov
vzhľadom na špecifické a rozdielne ekonomické, technické a environmentálne podmienky.
Trajektória dosiahnutia cieľa by preto mala byť indikatívna.
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E. zásadne nesúhlasí

s delegovanou právomocou Komisie, ktorá je uvedená v článkoch 9 a 3 návrhu
nariadenia, keďže otázka stanovenia európskej trajektórie na dosiahnutie klimatickej
neutrality je kľúčovým prvkom návrhu nariadenia s ďalekosiahlymi následkami. Preto by
nebolo v súlade s článkom 290 ZFEÚ, aby podstatné prvky legislatívneho aktu boli
predmetom delegovaných aktov.

F. má za to, že

určenie trajektórie dosiahnutia zámeru klimatickej neutrality by sa malo vykonávať
prostredníctvom spolurozhodovania a riadneho legislatívneho postupu, v rámci ktorého
rozhoduje Európsky parlament a Rada EÚ na základe návrhu Komisie. Riadny legislatívny
postup umožní priame zapojenie členských štátov, ktoré sú priamo zodpovedné za realizáciu
dekarbonizačných opatrení, čím sa zaistí adekvátna legitimita procesu stanovovania európskej
trajektórie a kvalitnejšia úroveň dialógu o spoločnom prijímaní legislatívy.

G. ukladá

predsedovi výboru

informovať o prijatom uznesení v rámci politického dialógu predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky, Európsky parlament, Európsku komisiu a Radu Európskej únie.

Marián Kéry                                                                Tomáš Valášek
Peter Osuský predseda výboru
overovateľ
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