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30. 9. 2020 A9-0162/107

Pozmeňujúci návrh 107
Silvia Modig
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0162/2020
Jytte Guteland
Európsky klimatický predpis
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) ako Komisia uvádza vo svojom 
oznámení s názvom Európska zelená 
dohoda, cieľ Únie v oblasti zníženia emisií 
do roku 2030 posúdila v oznámení s 
názvom Zintenzívnenie ambícií Európy v 
oblasti klímy do roku 2030 – Investovanie 
do klimaticky neutrálnej budúcnosti v 
prospech našich ľudí9 na základe 
komplexného posúdenia vplyvov a s 
prihliadnutím na svoju analýzu 
integrovaných národných plánov v oblasti 
energetiky a klímy predložených Komisii 
podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/199910. 
Vzhľadom na cieľ klimatickej neutrality 
do roku 2050 by sa do roku 2030 mali 
emisie skleníkových plynov znížiť a ich 
odstraňovanie posilniť, aby sa čisté emisie 
skleníkových plynov, t. j. emisie po 
odpočítaní záchytov, znížili do roku 2030 v 
celom hospodárstve a na úrovni 
jednotlivých členských štátov aspoň o 55 
% v porovnaní s úrovňami z roku 1990. 
Tento nový cieľ Únie v oblasti klímy na 
rok 2030 je následnou cieľovou hodnotou 
na účely článku 2 bodu 11 nariadenia 
(EÚ) 2018/1999, a preto nahrádza 
celoúnijný cieľ týkajúci sa emisií 
skleníkových plynov stanovený v 
uvedenom bode. Navyše by Komisia mala 
do 30. júna 2021 posúdiť, ako by sa v 
záujme dosiahnutia cieľa v oblasti klímy v 
roku 2030  mali zmeniť príslušné právne 

(17) Komisia v oznámení s názvom 
Európsky zelený dohovor oznámila svoj 
úmysel posúdiť sprísnenie cieľa znížiť 
emisie skleníkových plynov Únie do roku 
2030 a v súvislosti s tým predložiť 
príslušné návrhy, aby sa zaručil jeho 
súlad so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2040. Ďalej v 
uvedenom oznámení zdôraznila, že všetky 
politiky Únie by mali prispievať k plneniu 
zámeru dosiahnuť klimatickú neutralitu, 
kde by svoju úlohu mali mať všetky 
odvetvia. Vzhľadom na cieľ Únie, ktorým 
je dosiahnuť klimatickú neutralitu 
najneskôr do roku 2050, je nevyhnutné, 
aby sa opatrenia v oblasti klímy ešte viac 
posilnili, a najmä aby sa cieľ Únie v 
oblasti klímy na rok 2030 zvýšil s cieľom 
znížiť emisie v porovnaní s úrovňami z 
roku 1990 o 70 %. Komisia by preto mala 
do 30. júna 2021 posúdiť, ako by sa mali 
zodpovedajúcim spôsobom zmeniť právne 
predpisy Únie na vykonávanie uvedeného 
zvýšeného cieľa, a iné príslušné právne 
predpisy Únie prispievajúce k znižovaniu 
emisií skleníkových plynov a podporujúce 
obehové hospodárstvo.
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predpisy Únie prijaté na dosiahnutie 
takéhoto čistého zníženia emisií.

Or. en

Odôvodnenie

Toto mení pozmeňujúci návrh výboru ENVI č. 48 zvýšiť cieľ na rok  2030, a to zníženie emisií 
o 70 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a prispôsobiť sa klimatickej neutralite do roku 
2040. Zo správy OSN o nedostatkoch v oblasti emisií za rok 2019 vyplýva, že na to, aby sme 
prispeli k dosiahnutiu hodnoty 1,5°C, potrebujeme do roku 2030 znížiť emisie aspoň o 67 %. 
Európsky parlament nemôže ustanoviť nižšiu hodnotu ako je táto. Zvažujeme tiež 
spravodlivosť, pričom nezabúdame na zodpovednosť EÚ viac prispievať k dosiahnutiu tohto 
cieľa, a aby sme predišli prekročeniu tohto vedeckého cieľa.
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30. 9. 2020 A9-0162/108

Pozmeňujúci návrh 108
Silvia Modig
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0162/2020
Jytte Guteland
Európsky klimatický predpis
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1 Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovuje rámec pre 
nezvratné a postupné znižovanie emisií 
skleníkových plynov a zlepšenie ich 
odstraňovania prostredníctvom prírodných 
alebo iných záchytov v Únii.

Týmto nariadením sa stanovuje rámec pre 
nezvratné, predvídateľné a rýchle 
znižovanie emisií skleníkových plynov a 
zlepšenie ich odstraňovania 
prostredníctvom prírodných alebo iných 
záchytov v Únii v súlade s cieľmi Únie 
v oblasti klímy a životného prostredia.

V tomto nariadení sa stanovuje záväzný 
zámer dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutralitu Únie v záujme plnenia 
dlhodobého teplotného cieľa stanoveného v 
článku 2 Parížskej dohody, ako aj rámec na 
dosahovanie pokroku pri plnení globálneho 
cieľa týkajúceho sa adaptácie na zmenu 
klímy stanoveného v článku 7 Parížskej 
dohody. Stanovuje sa v ňom aj záväzný 
cieľ Únie v oblasti znižovania čistých 
emisií skleníkových plynov do roku 2030.

V tomto nariadení sa stanovuje záväzný 
zámer dosiahnuť najneskôr do roku 2040 
klimatickú neutralitu Únie v záujme 
plnenia dlhodobého teplotného cieľa 
stanoveného v článku 2 Parížskej dohody, 
ako aj rámec na dosahovanie pokroku pri 
plnení globálneho cieľa týkajúceho sa 
adaptácie na zmenu klímy stanoveného v 
článku 7 Parížskej dohody. Stanovuje sa v 
ňom aj záväzný cieľ Únie v oblasti 
znižovania čistých emisií skleníkových 
plynov do roku 2030.

Toto nariadenie sa vzťahuje na 
antropogénne emisie skleníkových plynov 
a ich odstraňovanie pomocou prírodných 
alebo iných záchytov skleníkových plynov 
uvedených v časti 2 prílohy V k nariadeniu 
(EÚ) 2018/1999.

Toto nariadenie sa vzťahuje na 
antropogénne emisie skleníkových plynov 
a ich odstraňovanie pomocou prírodných 
záchytov skleníkových plynov uvedených 
v časti 2 prílohy V k nariadeniu (EÚ) 
2018/1999.

Or. en
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Anotácie

Rok 2050 sa v celom texte nahrádza rokom 2040.

Odôvodnenie

Európska únia musí zabezpečiť, aby spravodlivo prispievala k dosiahnutiu cieľu nárastu 
teplôt podľa Parížskej dohody o 1,5°C. Preto musí mieriť vyššie a zabezpečiť, aby nedošlo k 
jeho prekročeniu. Klimatickú neutralitu možno správnymi finančnými tokmi, ambíciami a 
politickou vôľou dosiahnuť do roku 2040. Pokiaľ ide o „iné záchyty“, cieľom klimatického 
predpisu musí byť vyváženie emisií prirodzenými záchytmi uhlíka a konkrétnymi cieľmi 
znižovania emisií. Ak sa objavia technologické riešenia, mali by byť len niečím navyše. 
Zameranie sa na prírodné záchyty uhlíka pomáha presadzovať riešenia inšpirované prírodou 
vrátane adaptácie inšpirovanej prírodou a namiesto smerovania peňazí do technologických 
riešení, ktoré ešte neexistujú, môže podporiť biodiverzitu.
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30. 9. 2020 A9-0162/109

Pozmeňujúci návrh 109
Silvia Modig
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0162/2020
Jytte Guteland
Európsky klimatický predpis
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Návrh nariadenia
Článok 2 a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S cieľom dosiahnuť zámer týkajúci 
sa klimatickej neutrality stanovený v 
článku 2 ods. 1 je záväzným cieľom Únie v 
oblasti klímy do roku 2030 zníženie 
čistých emisií skleníkových plynov (emisie 
po odpočítaní odstránených emisií) 
najmenej o 55 % v porovnaní s úrovňami z 
roku 1990 do roku 2030.

1. S cieľom dosiahnuť zámer 
klimatickej neutrality stanovený v článku 2 
ods. 1 je záväzným cieľom Únie v oblasti 
klímy do roku 2030 zníženie čistých emisií 
skleníkových plynov v celom hospodárstve 
do roku 2030 minimálne o 70 % v 
porovnaní s úrovňami z roku 1990.

Or. en

Odôvodnenie

Jediné zmeny pozmeňujúceho návrhu výboru ENVI č. 48, a to zvýšiť cieľ zníženia emisií na 
rok  2030 na 70 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a prispôsobiť sa klimatickej neutralite 
do roku 2040. Zo správy OSN o nedostatkoch v oblasti emisií za rok 2019 vyplýva, že na to, 
aby sme prispeli k dosiahnutiu hodnoty 1,5°C, potrebujeme do roku 2030 znížiť emisie aspoň 
o 67 %. Európsky parlament nemôže ustanoviť nižšiu hodnotu ako je táto. Zvažujeme tiež 
spravodlivosť, pričom nezabúdame na zodpovednosť EÚ viac prispievať k dosiahnutiu tohto 
cieľa, a aby sme predišli prekročeniu tohto vedeckého cieľa.


