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1.10.2020 A9-0162/134/rev

Pozmeňujúci návrh 134/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa 
Carrión, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew 
Kuźmiuk, Elżbieta Kruk, Beata Szydło, Witold Jan Waszczykowski
v mene skupiny ECR

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) Komisia vo svojom oznámení 
„Zintenzívnenie ambícií Európy v oblasti 
klímy do roku 2030 – Investovanie do 
klimaticky neutrálnej budúcnosti v 
prospech našich ľudí“9 posúdila cieľ Únie 
v oblasti zníženia emisií skleníkových 
plynov do roku 2030, ako ho oznámila, a to 
na základe komplexného posúdenia vplyvu 
a s prihliadnutím na svoju analýzu 
integrovaných národných plánov v oblasti 
energetiky a klímy predložených Komisii v 
súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/199910. 
Vzhľadom na cieľ klimatickej neutrality do 
roku 2050 by sa do roku 2030 mali znížiť 
emisie skleníkových plynov a posilniť ich 
odstraňovanie, aby sa čisté emisie 
skleníkových plynov, t. j. emisie po 
odpočítaní záchytov, znížili do roku 2030 v 
celom hospodárstve a na vnútroštátnej 
úrovni 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, 

(17) Komisia vo svojom oznámení 
„Zintenzívnenie ambícií Európy v oblasti 
klímy do roku 2030 – Investovanie do 
klimaticky neutrálnej budúcnosti v 
prospech našich ľudí“9 posúdila cieľ 
Únie v oblasti zníženia emisií 
skleníkových plynov do roku 2030, ako ho 
oznámila, a to na základe komplexného 
posúdenia vplyvu a s prihliadnutím na 
svoju analýzu integrovaných národných 
plánov v oblasti energetiky a klímy 
predložených Komisii v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/199910. Vzhľadom na cieľ 
klimatickej neutrality do roku 2050 by sa 
do roku 2030 mali znížiť emisie 
skleníkových plynov a posilniť ich 
odstraňovanie, aby sa čisté emisie 
skleníkových plynov, t. j. emisie po 
odpočítaní záchytov, znížili v celom 
hospodárstve a na vnútroštátnej úrovni 
aspoň o 55 % spôsobom, ktorým sa rýchlo 
a komplexne a v plnom súlade s článkom 
194 ZFEÚ riešia negatívne sociálno-
ekonomické účinky prechodu na nulovú 
bilanciu. 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 
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ako by sa v záujme dosiahnutia cieľa 
spočívajúceho v 50 až 55 % znížení emisií 
v porovnaní s rokom 1990 mali zmeniť 
právne predpisy Únie, ktorými sa 
vykonáva uvedený cieľ.

nahrádza celoúnijný cieľ týkajúci sa emisií 
skleníkových plynov stanovený v 
uvedenom bode. Navyše by Komisia mala 
do 30. júna 2021 podľa potreby posúdiť, 
ako by sa v záujme dosiahnutia cieľa 
spočívajúceho v tomto znížení emisií mali 
zmeniť právne predpisy Únie, ktorými sa 
vykonáva uvedený cieľ.

______________ ______________
9 KOM(2020)0562. 9 KOM(2020)0562.

10 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 
2018 o riadení energetickej únie a opatrení 
v oblasti klímy, ktorým sa menia 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 
2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ 
a 2013/30/EÚ, smernice Rady 
2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 1).   

10 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 
2018 o riadení energetickej únie a opatrení 
v oblasti klímy, ktorým sa menia 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 
2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ 
a 2013/30/EÚ, smernice Rady 
2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 1).   

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/135/rev

Pozmeňujúci návrh 135/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa 
Carrión, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew 
Kuźmiuk, Elżbieta Kruk, Beata Szydło, Witold Jan Waszczykowski
v mene skupiny ECR

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 – odsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V tomto nariadení sa stanovuje záväzný 
zámer dosiahnuť najneskôr 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 cieľ Únie v oblasti znižovania 
čistých emisií skleníkových plynov do roku 
2030.

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, pričom sa súčasne zohľadnia 
požiadavky spravodlivej transformácie 
pracovnej sily na základe, že udržateľná 
inovácia výroby môže stimulovať 
európsku priemyselnú silu na kľúčových 
trhových segmentoch, a tak zvyšovať 
bezpečnosť trhu práce a dostupnosť 
kvalitných pracovných miest. Stanovuje sa 
v ňom aj cieľ Únie v oblasti znižovania 
čistých emisií skleníkových plynov do roku 
2030. 

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/136/rev

Pozmeňujúci návrh 136/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa 
Carrión, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Witold Jan Waszczykowski, 
Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Kruk, Beata Szydło
v mene skupiny ECR

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

Návrh nariadenia
Článok 2a 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2a Článok 2a

Cieľ v oblasti klímy do roku 2030 Cieľ v oblasti klímy do roku 2030

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) do roku 2030 
minimálne o 55 % v porovnaní s 
úrovňami z roku 1990.

1. Komisia predloží nový návrh 
záväzného cieľa Únie v oblasti klímy na 
rok 2030 na základe rozhodnutia 
Európskej rady. 

2. Komisia do 30. júna 2021 
preskúma príslušné právne predpisy Únie 
s cieľom umožniť dosiahnutie cieľa 
stanoveného v odseku 1 tohto článku a 
zámeru týkajúceho sa klimatickej 
neutrality stanoveného v článku 2 ods. 1 a 
zváži prijatie potrebných opatrení v súlade 
so zmluvami vrátane prijatia 
legislatívnych návrhov.

2. Komisia do 30. júna 2021 v prípade 
potreby posúdi, ako by bolo treba zmeniť 
právne predpisy Únie, ktorými sa 
vykonáva cieľ Únie na rok 2030 v záujme 
dosiahnutia cieľa stanoveného v odseku 1 
tohto článku a cieľa týkajúceho sa 
klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1. Na základe tohto 
hodnotenia Komisia vypracuje stratégiu s 
podrobnými opatreniami, ktoré sa majú 
prijať na úrovni Únie s cieľom 
zabezpečiť, aby sa mobilizovali primerané 
zdroje na uľahčenie potrebných investícií 
na dosiahnutie klimaticky neutrálneho 
hospodárstva Únie. Stratégia bude 
zahŕňať preskúmanie existujúcich 
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kompenzačných mechanizmov pre členské 
štáty s nižšími príjmami a zohľadňovať 
zvýšenú sociálno-ekonomickú záťaž 
spojenú so zvýšenými klimatickými 
ambíciami.

Or. en


