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Cieľom tohto erráta je zosúladiť text navrhnutý Komisiou (ľavý stĺpec) so zmeneným 
návrhom Komisie zo 17. septembra 2020 (COM(2020)0563).

Prvá citácia v návrhu legislatívneho uznesenia znie:

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0080) 
a zmenený návrh (COM(2020)0563),

Pozmeňujúci návrh 48 znie:
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Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) „Ako Komisia oznámila vo svojom 
oznámení Európska zelená dohoda, 
posúdila v oznámení Ambicióznejšie 
klimatické ciele pre Európu na rok 2030: 
investícia do klimaticky neutrálnej 
budúcnosti v prospech našich občanov9 
cieľ Únie týkajúci sa zníženia emisií 
skleníkových plynov do roku 2030 na 
základe komplexného posúdenia vplyvu a 
s prihliadnutím na analýzu integrovaných 
národných energetických a klimatických 
plánov 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 malo by sa zlepšiť 
ich odstraňovanie, aby sa čisté emisie 
skleníkových plynov, teda emisie po 
odpočítaní odstránených emisií, do roku 
2030 v porovnaní s úrovňami z roku 1990 
znížili minimálne o 55 %. Tento nový cieľ 
Únie v oblasti klímy do roku 2030 je 
následným cieľom na účely článku 2 
bodu 11 nariadenia (EÚ) 2018/1999, a 
preto nahrádza celoúnijný cieľ týkajúci sa 
emisií skleníkových plynov do roku 2030 
stanovený v uvedenom bode. Komisia by 
okrem toho do 30. júna 2021 mala 
posúdiť, ako by bolo potrebné zmeniť 
príslušné právne predpisy Únie, ktorými sa 
vykonáva cieľ v oblasti klímy do roku 
2030, aby sa dosiahlo takéto zníženie 
čistých emisií.

(17) Komisia vo svojom oznámení s 
názvom „Európsky zelený dohovor“ 
oznámila svoj úmysel posúdiť sprísnenie 
cieľa znížiť emisie skleníkových plynov 
Únie do roku 2030 a predložiť v súvislosti 
s ním príslušné návrhy, aby sa zaručil 
jeho súlad so zámerom dosiahnuť 
klimatickú neutralitu do roku 2050. Ďalej 
v uvedenom oznámení zdôraznila, že 
všetky politiky Únie by mali prispievať k 
plneniu zámeru dosiahnuť klimatickú 
neutralitu, kde by mali svoju úlohu 
zohrávať všetky sektory. Vzhľadom na 
cieľ Únie, ktorým je dosiahnuť klimatickú 
neutralitu najneskôr do roku 2050, je 
nevyhnutné, aby sa opatrenia v oblasti 
klímy ďalej 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 60 %. Komisia by 
preto mala do 30. júna 2021 posúdiť, ako 
by sa mali zodpovedajúcim spôsobom 
zmeniť právne predpisy Únie, ktorými sa 
vykonáva uvedený zvýšený cieľ, a iné 
príslušné právne predpisy Únie 
prispievajúce k znižovaniu emisií 
skleníkových plynov a podporujúce 
obehové hospodárstvo.

__________________
9 COM (2020) 562
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 
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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).

Pozmeňujúci návrh 74 znie:

Pozmeňujúci návrh 74

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 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.

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 
alebo iných záchytov skleníkových plynov 
uvedených v časti 2 prílohy V k nariadeniu 
(EÚ) 2018/1999.
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Pozmeňujúci návrh 75 znie:

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2 Článok 2

Zámer dosiahnuť klimatickú neutralitu Zámer dosiahnuť klimatickú neutralitu

1. Najneskôr do roku 2050 sa musí 
zabezpečiť vyváženosť emisií 
skleníkových plynov a ich odstránených 
objemov v celej Únii, ako sú regulované v 
rámci práva Únie, vďaka čomu sa do 
uvedeného termínu podarí dosiahnuť 
nulovú bilanciu emisií.

1. Najneskôr do roku 2050 sa v Únii 
musí zabezpečiť vyváženosť 
antropogénnych emisií zo zdrojov a 
odstraňovania skleníkových plynov 
záchytmi v celej Únii, ako sú regulované v 
rámci práva Únie, vďaka čomu sa do 
uvedeného termínu podarí dosiahnuť 
nulovú bilanciu emisií skleníkových 
plynov. Každý členský štát dosiahne 
nulovú bilanciu emisií skleníkových 
plynov najneskôr do roku 2050.

2. Príslušné inštitúcie Únie a členské 
štáty sú povinné prijať potrebné opatrenia 
na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni, 
vďaka ktorým bude možné kolektívne 
dosiahnuť zámer týkajúci sa klimatickej 
neutrality stanovený v odseku 1, a to s 
prihliadnutím na význam podpory 
spravodlivosti a solidarity medzi členskými 
štátmi.

2. Príslušné inštitúcie Únie a členské 
štáty sú povinné prijať potrebné opatrenia a 
poskytovať podporu na úrovni Únie a na 
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni, a to na základe najlepších 
dostupných a aktuálnych vedeckých 
poznatkov, vďaka ktorým bude možné 
v Únii a vo všetkých členských štátoch 
splniť zámer dosiahnuť klimatickú 
neutralitu stanovený v odseku 1, a to s 
prihliadnutím na význam podpory 
spravodlivosti a solidarity a spravodlivej 
transformácie medzi členskými štátmi, 
sociálnej a hospodárskej súdržnosti, 
ochrany zraniteľných občanov Únie a na 
dôležitosť obhospodarovania, obnovy, 
ochrany a posilňovania morskej a 
suchozemskej biodiverzity, ekosystémov a 
záchytov uhlíka.

2a. Od 1. januára 2051 odstránené 
objemy skleníkových plynov záchytmi 
musia prevýšiť antropogénne emisie v 
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Únii a vo všetkých členských štátoch.
2b. Komisia do 31. mája 2023 po 
podrobnom posúdení vplyvu a zohľadnení 
rozpočtu na skleníkové plyny uvedeného v 
článku 3 ods. 2a preskúma možnosti 
stanovenia cieľa Únie v oblasti zníženia 
emisií skleníkových plynov do roku 2040 v 
porovnaní s rokom 1990 a podľa potreby 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
legislatívne návrhy.
Pri skúmaní možností týkajúcich sa cieľa 
v oblasti klímy na rok 2040 Komisia 
uskutoční konzultácie s ECCC a zohľadní 
kritériá stanovené v článku 3 ods. 3.
2c. Najneskôr 12 mesiacov od prijatia 
cieľa v oblasti klímy na rok 2040 Komisia 
posúdi, ako by sa mali zmeniť všetky 
právne predpisy Únie týkajúce sa splnenie 
tohto cieľa, a zváži prijatie potrebných 
opatrení vrátane prijatia legislatívnych 
návrhov v súlade so zmluvami.

(S cieľom zohľadniť zmenenú štruktúru zmeneného návrhu Komisie sa z tohto pozmeňujúceho 
návrhu vypúšťajú odseky 3 a 4 a presúvajú sa do pozmeňujúceho návrhu 100.)

Pozmeňujúci návrh 77 znie:

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3 Článok 3

Trajektória dosiahnutia klimatickej 
neutrality

Trajektória dosiahnutia klimatickej 
neutrality

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9, a to 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením únijnej trajektórie 
dosahovania zámeru týkajúceho sa 
dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 

1. Do 31. mája 2023 Komisia posúdi 
možnosti stanovenia orientačnej únijnej 
trajektórie na dosiahnutie cieľa 
stanoveného v článku 2 ods. 1 počnúc 
cieľom Únie v oblasti klímy vytýčeným na 
obdobie do roku 2030 podľa článku 2a 
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2050, ktorý je stanovený v článku 2 ods. 1. 
Komisia trajektóriu preskúma najneskôr 
do šiestich mesiacov po každom globálnom 
hodnotení uvedenom v článku 14 Parížskej 
dohody.

ods. 1 a s prihliadnutím na strednodobý 
záväzný cieľ v oblasti klímy vytýčený na 
obdobie do roku 2040 podľa článku 2 ods. 
2b a prípadne na tento účel predloží 
legislatívny návrh.

1a. Po stanovení trajektórie uvedenej 
v odseku 1 ju Komisia najneskôr do 
šiestich mesiacov po každom globálnom 
hodnotení uvedenom v článku 14 Parížskej 
dohody preskúma, a to počnúc globálnym 
hodnotením v roku 2028. Komisia 
predloží legislatívny návrh na úpravu 
trajektórie, ak v dôsledku preskúmania 
považuje takúto úpravu za vhodnú.

2. Východiskovým bodom trajektórie 
je cieľ Únie v oblasti klímy do roku 2030 
stanovený v článku 2a ods. 1.

2. Pri príprave legislatívnych 
návrhov na stanovenie trajektórie v súlade 
s odsekom 1 Komisia zohľadní rozpočet 
Únie pre oblasť skleníkových plynov, v 
ktorom sa stanoví celkové zostávajúce 
množstvo emisií skleníkových plynov ako 
ekvivalentu CO2, ktoré by sa mohlo 
emitovať najneskôr do roku 2050 bez 
toho, aby sa ohrozili záväzky Únie podľa 
Parížskej dohody.

2a. Komisia stanoví rozpočet Únie pre 
oblasť skleníkových plynov v správe a 
predloží ju Parlamentu a Rade do 
31. decembra 2021. Komisia zverejní túto 
správu a jej východiskovú metodiku.

3. Pri stanovení trajektórie v súlade s 
odsekom 1 Komisia musí prihliadať na:

3. Pri príprave legislatívnych návrhov 
na stanovenie alebo úpravu trajektórie v 
súlade s odsekmi 1 a 1a musí Komisia 
zohľadniť  tieto kritériá:

-a) najlepšie dostupné a najnovšie 
vedecké dôkazy vrátane najnovších správ 
IPCC, IPBES, ECCC a podľa možností 
nezávislých poradných orgánov členských 
štátov pre oblasť klímy;
-aa) sociálne, hospodárske a 
environmentálne náklady spôsobené 
nečinnosťou alebo nedostatočnými 
opatreniami;
-ab) potreba zabezpečiť spravodlivú a 
sociálne spravodlivú transformáciu pre 
všetkých;
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a) nákladovú účinnosť a energetickú 
efektívnosť;
b) konkurencieschopnosť 
hospodárstva Únie;

b) konkurencieschopnosť 
hospodárstva Únie, najmä MSP a odvetví, 
ktoré sú najviac vystavené úniku uhlíka;

ba) uhlíková stopa konečných 
výrobkov a spotreba v Únii;

c) najlepšiu dostupná technológia; c) najlepšie dostupné, nákladovo 
efektívne, bezpečné a škálovateľné 
technológie, ktoré rešpektujú koncepciu 
technologickej neutrality a zabraňujú 
možnému zablokovaniu účinkov;

d) energetickú efektívnosť, cenovú 
dostupnosť energie a bezpečnosť jej 
dodávok;

d) energetická efektívnosť a zásada 
prvoradosti energetickej efektívnosti, 
cenová dostupnosť energie, znižovanie 
energetickej chudoby a bezpečnosť 
dodávok;

da) potreba postupne vyradiť fosílne 
palivá a zabezpečiť ich nahradenie 
udržateľne vyrábanou energiou, 
materiálmi a výrobkami z obnoviteľných 
zdrojov;

e) spravodlivosť a solidaritu medzi 
členskými štátmi a v rámci nich;

e) spravodlivosť a solidarita medzi 
členskými štátmi a v rámci nich;

f) potrebu zabezpečiť perspektívnu 
environmentálnu účinnosť a napredovanie;

f) potreba zabezpečiť perspektívnu 
environmentálnu účinnosť a napredovanie;

fa) potreba zabezpečiť 
environmentálnu udržateľnosť vrátane 
potreby riešiť krízu v oblasti biodiverzity 
pri súčasnom obnovení degradovaných 
ekosystémov a zabrániť nezvratnému 
poškodeniu ekosystémov, aby sa dosiahli 
ciele Únie v oblasti biodiverzity;
fb) zabezpečenie stabilných, 
dlhodobých a z hľadiska klímy účinných 
prírodných záchytov v priebehu času;

g) investičné potreby a príležitosti; g) investičné potreby a príležitosti na 
inováciu v súlade s nariadením (EÚ) 
2020/... [nariadenie o taxonómii] pri 
zohľadnení rizika uviaznutých aktív.

h) potrebu zabezpečiť spravodlivú a 
sociálne korektnú transformáciu;
i) medzinárodný vývoj a úsilie 
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vynaložené na dosiahnutie dlhodobých 
cieľov Parížskej dohody, ako aj 
kľúčového cieľa Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy;
j) najlepšie dostupné a najnovšie 
vedecké dôkazy vrátane najnovších správ 
IPCC.

[Písmená h) a j) v texte Komisie sa stali písmenami -ab) a -a) v pozmeňujúcom návrhu 
Parlamentu. Menia sa aj písmená -ab) a -a)].

Dopĺňa sa tento pozmeňujúci návrh:

Pozmeňujúci návrh 100

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. Cieľom Únie v oblasti klímy do 
roku 2030 je zníženie emisií o 60 % v 
porovnaní s rokom 1990.

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 posúdi, 
ako by sa v záujme dosiahnutia cieľa 
spočívajúceho v znížení emisií uvedeného 
v odseku 1 tohto článku a v záujme 
splnenia zámeru dosiahnuť klimatickú 
neutralitu stanoveného v článku 2 ods. 1 
mali zmeniť všetky právne predpisy Únie, 
ktoré sú dôležité z hľadiska splnenia cieľa 
Únie v oblasti klímy na rok 2030, a iné 
relevantné právne predpisy Únie 
presadzujúce obehové hospodárstvo a 
prispievajúce k zníženiu emisií 
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skleníkových plynov, pričom prijme 
potrebné opatrenia vrátane prijatia 
legislatívnych návrhov, a to v súlade so 
zmluvami. Komisia najmä posúdi 
možnosti zosúladenia emisií zo všetkých 
sektorov vrátane leteckej a námornej 
dopravy s cieľom na rok 2030 v oblasti 
klímy a so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050, aby sa najneskôr 
do roku 2050 dosiahla nulová bilancia 
týchto emisií, a podľa potreby predloží 
Európskemu parlamentu a Rade 
legislatívne návrhy. Komisia mobilizuje 
primerané zdroje na všetky investície, 
ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov 
uvedených v tomto odseku.

(S cieľom zohľadniť štrukturálne zmeny v zmenenom návrhu Komisie sa odseky 3 a 4 článku 2 
v pravom stĺpci presunuli z pozmeňujúceho návrhu 75, aby sa v tomto pozmeňujúcom návrhu 

stali odsekmi 1 a 2 článku 2a.)

(Týka sa všetkých jazykov.)


