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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na 
dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky 
klimatický predpis)
(COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

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

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 
(C9-0077/2020),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ...1,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z/zo...2,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre 
dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A9-0000/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má 
v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.



PE648.563v02-00 6/40 PR\1204330SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Vytýčený dlhodobý zámer je 
mimoriadne dôležitý pre prínos k 
hospodárskej a spoločenskej transformácii, 
vytváraniu pracovných miest a rastu i k 
dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja, 
ktoré určila Organizácia Spojených 
národov, ako aj v záujme spravodlivého a 
nákladovo efektívneho spôsobu 
dosahovania teplotného cieľa podľa 
Parížskej dohody o zmene klímy z roku 
2015, ktorá bola výsledkom 21. 
konferencie zmluvných strán Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy (ďalej len „Parížska 
dohoda“).

(3) Vytýčený dlhodobý zámer je 
mimoriadne dôležitý pre prínos k 
hospodárskej a spoločenskej transformácii, 
vytváraniu pracovných miest a rastu i k 
dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja, 
ktoré určila Organizácia Spojených 
národov, ako aj pre dosiahnutie teplotného 
cieľa spravodlivým a nákladovo 
efektívnym spôsobom, ktorým je obmedziť 
globálne otepľovanie výrazne pod 
hodnotou 2 °C v porovnaní s úrovňami 
predindustriálneho obdobia a vynaložiť 
úsilie na obmedzenie zvýšenia teploty pod 
hodnotou 1,5 °C v porovnaní s úrovňami 
predindustriálneho obdobia, ako sa 
uvádza v Parížskej dohode o zmene klímy 
z roku 2015, ktorá bola výsledkom 21. 
konferencie zmluvných strán Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy1a (ďalej len „Parížska 
dohoda“).

___________________
1a Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Dosiahnutie klimatickej neutrality 
by si malo vyžadovať príspevok od 
všetkých odvetví hospodárstva. V 
súvislosti s významom výroby a spotreby 
energie z hľadiska emisií skleníkových 
plynov je základným predpokladom 
prechod na udržateľný, finančne dostupný 
a spoľahlivý energetický systém, ktorého 
základom je dobre fungujúci vnútorný trh s 
energiou. Ďalšími dôležitými faktormi 

(6) Dosiahnutie klimatickej neutrality 
si vyžaduje, aby všetky odvetvia 
hospodárstva vrátane leteckej a námornej 
dopravy znížili svoje emisie takmer na 
nulu. Zásada „znečisťovateľ platí“ by 
mala byť v tejto súvislosti kľúčovým 
faktorom. V súvislosti s významom výroby 
a spotreby energie z hľadiska emisií 
skleníkových plynov je základným 
predpokladom prechod na udržateľný, 
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umožňujúcimi naplniť zámer dosiahnuť 
klimatickú neutralitu sú digitálna 
transformácia, technologická inovácia, 
výskum a vývoj.

finančne dostupný a spoľahlivý 
energetický systém, ktorého základom je 
dobre fungujúci vnútorný trh s energiou. 
Ďalšími dôležitými faktormi umožňujúcimi 
naplniť zámer dosiahnuť klimatickú 
neutralitu sú digitálna transformácia, 
technologická inovácia, výskum a vývoj.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) S cieľom uľahčiť prechod na 
klimatickú neutralitu vo všetkých 
odvetviach hospodárstva by každé odvetvie 
malo mať možnosť vypracovať plán, v 
ktorom sa opíše, ako môže znížiť emisie 
takmer na nulu a dokedy, pričom 
najneskorším dátumom bude rok 2050. V 
snahe uľahčiť porovnateľnosť týchto 
plánov by Komisia mala stanoviť 
harmonizovaný formát a súbor kritérií, 
ktoré by tvorili základ týchto plánov. 
Takéto plány by sa mali vypracovať v 
úzkej spolupráci medzi priemyselnými 
združeniami, spoločnosťami, odborovými 
zväzmi a akademickou obcou a mali by 
obsahovať posúdenie príležitostí, potrieb 
a výziev, pokiaľ ide o dosiahnutie 
klimatickej neutrality, a mali by sa 
oznámiť Komisii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Únia sa usiluje o realizáciu 
ambicióznej politiky spočívajúcej v 
opatreniach v oblasti klímy a zaviedla 
regulačný rámec na dosiahnutie svojho 
cieľa znížiť emisie skleníkových plynov do 
roku 2030. Medzi právne predpisy na 
vykonanie tohto cieľa patrí okrem iných 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES26, ktorou sa vytvoril systém 
obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v Únii, nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/84227, ktorým sa zaviedli 
vnútroštátne ciele znižovania emisií 
skleníkových plynov do roku 2030, ako aj 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/84128, v ktorom sa členským 
štátom ukladá povinnosť zabezpečiť 
rovnováhu medzi objemom existujúcich 
emisií skleníkových plynov a odstránených 
emisií skleníkových plynov z využívania 
pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy 
a z lesného hospodárstva.

(7) Únia zaviedla regulačný rámec na 
dosiahnutie svojho cieľa znížiť emisie 
skleníkových plynov do roku 2030. Medzi 
právne predpisy na vykonanie tohto cieľa 
patrí okrem iných smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES26, ktorou sa 
vytvoril systém obchodovania s emisnými 
kvótami skleníkových plynov v Únii, 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/84227, ktorým sa zaviedli 
vnútroštátne ciele znižovania emisií 
skleníkových plynov do roku 2030, ako aj 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/84128, v ktorom sa členským 
štátom ukladá povinnosť zabezpečiť 
rovnováhu medzi objemom existujúcich 
emisií skleníkových plynov a odstránených 
emisií skleníkových plynov z využívania 
pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy 
a z lesného hospodárstva.

__________________ __________________
26 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003, 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Únii, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

26 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Únii, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

27 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/842 z 30. mája 2018 
o záväznom ročnom znižovaní emisií 
skleníkových plynov členskými štátmi 
v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa 
prispieva k opatreniam v oblasti klímy 
zameraným na splnenie záväzkov podľa 
Parížskej dohody, a o zmene nariadenia 
(EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 156, 
19.6.2018, s. 26).

27 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/842 z 30. mája 2018 
o záväznom ročnom znižovaní emisií 
skleníkových plynov členskými štátmi 
v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa 
prispieva k opatreniam v oblasti klímy 
zameraným na splnenie záväzkov podľa 
Parížskej dohody, a o zmene nariadenia 
(EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 156, 
19.6.2018, s. 26).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/841 z 30. mája 2018 
o začlenení emisií a odstraňovania 

28 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/841 z 30. mája 2018 
o začlenení emisií a odstraňovania 
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skleníkových plynov z využívania pôdy, zo 
zmien vo využívaní pôdy a z lesného 
hospodárstva do rámca politík v oblasti 
klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa 
mení nariadenie (EÚ) č. 525/2013 
a rozhodnutie č. 529/2013/EÚ (Ú. v. EÚ L 
156, 19.6.2018, s. 1).

skleníkových plynov z využívania pôdy, zo 
zmien vo využívaní pôdy a z lesného 
hospodárstva do rámca politík v oblasti 
klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa 
mení nariadenie (EÚ) č. 525/2013 
a rozhodnutie č. 529/2013/EÚ (Ú. v. EÚ L 
156, 19.6.2018, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Únia balíkom „Čistá energia pre 
všetkých Európanov“29 sleduje cieľ 
spočívajúci v ambicióznom pláne 
dekarbonizácie, a to predovšetkým 
prostredníctvom vybudovania spoľahlivej 
energetickej únie, čo zahŕňa ciele v oblasti 
energetickej efektívnosti a zavádzania 
energie z obnoviteľných zdrojov do roku 
2030 vytýčené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2012/27/EÚ30 a 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/200131, ako aj prostredníctvom 
posilnenia relevantných právnych 
predpisov vrátane smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/31/EÚ32.

(9) Únia balíkom „Čistá energia pre 
všetkých Európanov“29 sleduje cieľ 
spočívajúci v pláne dekarbonizácie, a to 
predovšetkým prostredníctvom 
vybudovania spoľahlivej energetickej únie, 
čo zahŕňa ciele v oblasti energetickej 
efektívnosti a zavádzania energie z 
obnoviteľných zdrojov do roku 2030 
vytýčené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2012/27/EÚ30 a 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/200131, ako aj prostredníctvom 
posilnenia relevantných právnych 
predpisov vrátane smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/31/EÚ32.

__________________ __________________
29 COM(2016) 860 final z 30. novembra 
2016.

29 COM(2016) 860 final z 30. novembra 
2016.

30 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o 
energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a 
dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 
2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 
2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 
14.11.2012, s. 1).

30 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o 
energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a 
dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 
2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 
2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 
14.11.2012, s. 1).

31 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 
o podpore využívania energie z 

31 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 
o podpore využívania energie z 
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obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 82).

obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 82).

32 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o 
energetickej hospodárnosti budov (Ú. v. 
EÚ L 153, 18.6.2010, s. 13).

32 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o 
energetickej hospodárnosti budov (Ú. v. 
EÚ L 153, 18.6.2010, s. 13).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Únia je svetovým lídrom v kontexte 
prechodu na klimatickú neutralitu a je 
odhodlaná pomáhať stupňovať celosvetové 
ambície a posilniť svetovú reakciu na 
zmenu klímy pomocou nástrojov, ktoré má 
k dispozícii a medzi ktoré patrí aj 
diplomacia v oblasti klímy.

(10) Únia má zodpovednosť, ako aj 
prostriedky na to, aby bola aj naďalej 
svetovým lídrom v kontexte prechodu na 
klimatickú neutralitu a je odhodlaná 
pomáhať stupňovať celosvetové ambície a 
posilniť svetovú reakciu na zmenu klímy 
pomocou nástrojov, ktoré má k dispozícii a 
medzi ktoré patrí aj diplomacia v oblasti 
klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Európsky parlament vyzval na 
nevyhnutný prechod na klimaticky 
neutrálnu spoločnosť najneskôr do roku 
2050 v záujme zabezpečenia úspechu tohto 
európskeho projektu33 a vyhlásil núdzový 
stav v oblasti klímy a životného 
prostredia34. Európska rada vo svojich 
záveroch z 12. decembra 201935 
odsúhlasila zámer dosiahnuť do roku 2050 
klimatickú neutralitu Únie v súlade s 

(11) Európsky parlament vyhlásil 
núdzový stav v oblasti klímy a životného 
prostredia34 a opakovane vyzval Komisiu 
a členské štáty, aby posilnili opatrenia v 
oblasti klímy na uľahčenie nevyhnutného 
prechodu na klimaticky neutrálnu 
spoločnosť najneskôr do roku 2050 v 
záujme zabezpečenia úspechu tohto 
európskeho projektu33. Európska rada vo 
svojich záveroch z 12. decembra 201935 
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cieľmi Parížskej dohody a zároveň uznala 
potrebu zavedenia podporného rámca i 
skutočnosť, že transformácia si bude 
vyžadovať významný objem verejných a 
súkromných investícií. Takisto vyzvala 
Komisiu, aby čo najskôr v roku 2020 
vypracovala návrh dlhodobej stratégie 
Únie, aby ho Rada mohla prijať a aby sa 
mohol predložiť stranám Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy.

odsúhlasila zámer dosiahnuť do roku 2050 
klimatickú neutralitu Únie v súlade s 
cieľmi Parížskej dohody a zároveň uznala 
potrebu zavedenia podporného rámca i 
skutočnosť, že transformácia si bude 
vyžadovať významný objem verejných a 
súkromných investícií. Takisto vyzvala 
Komisiu, aby čo najskôr v roku 2020 
vypracovala návrh dlhodobej stratégie 
Únie, aby ho Rada mohla prijať a aby sa 
mohol predložiť stranám Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy.

__________________ __________________
33 Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. 
januára 2020 o európskom ekologickom 
dohovore [2019/2956(RSP)]).

33 Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. 
januára 2020 o európskom ekologickom 
dohovore [2019/2956(RSP)]).

34 Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. 
novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti 
klímy a životného prostredia 
[2019/2930(RSP)].

34 Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. 
novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti 
klímy a životného prostredia 
[2019/2930(RSP)].

35 Závery, ktoré Európska rada prijala na 
svojom zasadnutí 12. decembra 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

35 Závery, ktoré Európska rada prijala na 
svojom zasadnutí 12. decembra 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Únia by sa mala usilovať dosiahnuť 
do roku 2050 na svojom území rovnováhu 
medzi objemom antropogénnych emisií 
skleníkových plynov z celého hospodárstva 
a emisií skleníkových plynov odstránených 
pomocou prírodných a technologických 
riešení. O naplnenie zámeru Únie 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutralitu na celom svojom území by sa 
mali usilovať všetky členské štáty 
kolektívne, pričom členské štáty, 

(12) Únia by sa mala usilovať dosiahnuť 
najneskôr do roku 2050 na svojom území 
na úrovni Únie a na úrovni členských 
štátov rovnováhu medzi objemom 
antropogénnych emisií skleníkových 
plynov z celého hospodárstva a emisií 
skleníkových plynov odstránených 
pomocou prírodných a technologických 
riešení. O naplnenie zámeru Únie 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutralitu na celom svojom území by sa 
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Európsky parlament, Rada a Komisia by 
mali prijímať opatrenia potrebné na 
umožnenie dosiahnutia tohto cieľa. 
Významnú časť týchto opatrení na 
naplnenie predmetného zámeru budú tvoriť 
opatrenia na úrovni Únie.

mali usilovať všetky členské štáty a mali 
by spoločne s Európskym parlamentom, 
Radou a Komisiou prijímať opatrenia 
potrebné na umožnenie dosiahnutia tohto 
cieľa. Významnú časť týchto opatrení na 
naplnenie predmetného zámeru aj na 
úrovni členských štátov budú tvoriť 
opatrenia na úrovni Únie. Únia a všetky 
členské štáty by mali po roku 2050 
pokračovať v znižovaní emisií, aby sa 
zabezpečilo, že odstránené objemy 
skleníkových plynov prevýšia emisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Všetky členské štáty sú zodpovedné 
za dosiahnutie vnútroštátnej klimatickej 
neutrality najneskôr do roku 2050. V 
záujme spravodlivosti a solidarity by sa pri 
uplatňovaní podporných mechanizmov a 
financovania Únie, ako je Fond na 
spravodlivú transformáciu stanovený v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) .../... 1a, mali zohľadňovať rozdielne 
východiskové body členských štátov pre 
dosiahnutie klimatickej neutrality.
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady z ..., ktorým sa zriaďuje Fond na 
spravodlivú transformáciu (Ú. v. EÚ L 
....). 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Únia by mala pokračovať vo 
svojom úsilí o posilnenie obehového 
hospodárstva a ďalej podporovať 
alternatívy z obnoviteľných zdrojov 
energie, ktoré môžu nahradiť výrobky a 
materiály na báze fosílnych palív. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Členské štáty, Európsky parlament, 
Rada a Komisia by pri vykonávaní 
relevantných opatrení na úrovni Únie a na 
vnútroštátnej úrovni v záujme napĺňania 
zámeru dosiahnuť klimatickú neutralitu 
mali zohľadňovať prínos, ktorý 
transformácia na klimatickú neutralitu 
bude mať pre blaho občanov, prosperitu 
spoločnosti a konkurencieschopnosť 
hospodárstva; energetickú a potravinovú 
bezpečnosť a finančnú dostupnosť; 
spravodlivosť a solidaritu v členských 
štátoch i medzi nimi vzhľadom na ich 
hospodársku spôsobilosť, vnútroštátne 
okolnosti a potrebu postupnej 
konvergencie; potrebu zabezpečiť 
spravodlivú a sociálne korektnú 
transformáciu, najlepšie dostupné vedecké 
výsledky, a predovšetkým zistenia, ktoré 
nahlási IPCC; potrebu zahrnúť riziká 
súvisiace so zmenou klímy do rozhodnutí o 
investovaní a plánovaní; nákladovú 
účinnosť a technologickú neutralitu pri 
dosahovaní znižovania emisií skleníkových 

(15) Členské štáty, Európsky parlament, 
Rada a Komisia by pri vykonávaní 
relevantných opatrení na úrovni Únie a na 
vnútroštátnej úrovni v záujme napĺňania 
zámeru dosiahnuť klimatickú neutralitu 
mali zohľadňovať prínos, ktorý 
transformácia na klimatickú neutralitu 
bude mať pre blaho občanov, prosperitu 
spoločnosti a konkurencieschopnosť 
hospodárstva; sociálne, hospodárske a 
environmentálne náklady spôsobené 
nečinnosťou alebo nedostatočnými 
opatreniami; energetickú a potravinovú 
bezpečnosť a finančnú dostupnosť, najmä 
s prihliadnutím na potrebu bojovať proti 
energetickej chudobe; spravodlivosť a 
solidaritu v členských štátoch i medzi nimi 
vzhľadom na ich hospodársku spôsobilosť, 
vnútroštátne okolnosti a potrebu postupnej 
konvergencie; potrebu zabezpečiť 
spravodlivú a sociálne korektnú 
transformáciu v súlade s usmerneniami 
Medzinárodnej organizácie práce z roku 
2015 o spravodlivej transformácii na 
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plynov a ich odstraňovaní i zvyšovaní 
odolnosti; postupné napredovanie v 
súvislosti s environmentálnou integritou a 
mierou ambicióznosti.

environmentálne udržateľné 
hospodárstva a spoločnosti pre všetkých, 
najlepšie dostupné vedecké výsledky, a 
predovšetkým zistenia, ktoré nahlási IPCC; 
potrebu zahrnúť riziká súvisiace so zmenou 
klímy do rozhodnutí o investovaní a 
plánovaní; nákladovú účinnosť a 
technologickú neutralitu pri dosahovaní 
znižovania emisií skleníkových plynov a 
ich odstraňovaní i zvyšovaní odolnosti; 
postupné napredovanie v súvislosti s 
environmentálnou integritou a mierou 
ambicióznosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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. 
Do septembra 2020 by Komisia na základe 
komplexného posúdenia vplyvu a pri 
zohľadnení analýzy integrovaných 
národných energetických a klimatických 
plánov, ktoré jej členské štáty prekladajú 
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/199936, 
mala preskúmať cieľ Únie v oblasti klímy 
vytýčený na obdobie do roku 2030, ako aj 
možnosti vytýčiť nový cieľ na obdobie do 
roku 2030, konkrétne sprísniť ho z 50 % 
na 55 % zníženie emisií v porovnaní s 

(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 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 tak, aby sa emisie v porovnaní s 
úrovňami z roku 1990 znížili o 65 % 
Komisia by preto mala do 30. júna 2021 
posúdiť, ako by sa mali zodpovedajúcim 
spôsobom zmeniť právne predpisy Únie 
vykonávajúce uvedený vyšší cieľ.
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úrovňami z roku 1990. Ak Komisia bude 
považovať za potrebné cieľ Únie do roku 
2030 zmeniť, mala by Európskemu 
parlamentu a prípadne Rade predložiť 
zodpovedajúce návrhy na zmenu tohto 
nariadenia. Navyše by Komisia mala do 
30. júna 2021 posúdiť, 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.

__________________
36 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

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) S cieľom zabezpečiť, aby Únia a 
všetky členské štáty vytrvali na ceste k 
naplneniu zámeru dosiahnuť klimatickú 
neutralitu, a zabezpečiť predvídateľnosť 
a dôveru pre všetky hospodárske subjekty 
vrátane podnikov, pracovníkov a 
odborových zväzov, investorov a 
spotrebiteľov, by Komisia mala 
preskúmať možnosti stanovenia cieľa 
Únie v oblasti klímy na rok 2040 a podľa 
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potreby predložiť legislatívne návrhy 
Európskemu parlamentu a Rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom zabezpečiť, aby Únia a 
členské štáty vytrvali na ceste k naplneniu 
vytýčeného zámeru dosiahnuť klimatickú 
neutralitu, ako aj zaručiť pokrok pri 
adaptácii na zmenu klímy by Komisia mala 
dosiahnutý pokrok pravidelne posudzovať. 
Ak by kolektívny pokrok členských štátov 
pri plnení zámeru dosiahnuť klimatickú 
neutralitu alebo pri adaptácii nebol 
dostatočný alebo opatrenia Únie neboli v 
súlade so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu alebo by neboli primerané na 
zvýšenie schopnosti adaptácie, posilnenie 
odolnosti alebo zníženie miery 
zraniteľnosti, Komisia by mala vykonať 
potrebné opatrenia v súlade so zmluvami. 
Takisto by mala pravidelne posudzovať 
relevantné vnútroštátne opatrenia a vydať 
odporúčania, ak zistí, že opatrenia 
členského štátu nie sú v súlade so zámerom 
dosiahnuť klimatickú neutralitu alebo nie 
sú primerané na zvýšenie schopnosti 
adaptácie, posilnenie odolnosti alebo 
zníženie miery zraniteľnosti voči zmene 
klímy.

(18) S cieľom zabezpečiť, aby Únia a 
všetky členské štáty vytrvali na ceste k 
naplneniu vytýčeného zámeru dosiahnuť 
klimatickú neutralitu, ako aj zaručiť pokrok 
pri adaptácii na zmenu klímy by Komisia 
mala dosiahnutý pokrok pravidelne 
posudzovať. Ak by pokrok členských 
štátov pri plnení zámeru dosiahnuť 
klimatickú neutralitu alebo pri adaptácii 
nebol dostatočný alebo opatrenia Únie 
neboli v súlade so zámerom dosiahnuť 
klimatickú neutralitu alebo by neboli 
primerané na zvýšenie schopnosti 
adaptácie, posilnenie odolnosti alebo 
zníženie miery zraniteľnosti, Komisia by 
mala vykonať potrebné opatrenia v súlade 
so zmluvami. Takisto by mala pravidelne 
posudzovať relevantné vnútroštátne 
opatrenia a vydať odporúčania, ak zistí, že 
opatrenia členského štátu nie sú v súlade so 
zámerom dosiahnuť klimatickú neutralitu 
alebo nie sú primerané na zvýšenie 
schopnosti adaptácie, posilnenie odolnosti 
alebo zníženie miery zraniteľnosti voči 
zmene klímy. Ak členský štát nevykoná 
opatrenia v reakcii na odporúčania 
Komisie, Komisia by mala prijať potrebné 
opatrenia v súlade so zmluvami a tieto 
opatrenia by mala zverejniť. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Vedecké odborné znalosti a 
najlepšie dostupné a aktuálne dôkazy 
spolu s informáciami o zmene klímy, ktoré 
sú faktické aj transparentné, sú 
nevyhnutné a musia podporiť opatrenia 
Únie v oblasti klímy a úsilie o dosiahnutie 
klimatickej neutrality najneskôr do roku 
2050. Komisia by preto mala zriadiť 
nezávislý európsky panel o zmene klímy 
(EPCC), ktorý by pozostával z vedcov 
vybraných na základe ich odborných 
znalostí v oblasti zmeny klímy, s cieľom 
každoročne monitorovať znižovanie 
emisií skleníkových plynov v Únii a vo 
všetkých členských štátoch s cieľom 
zabezpečiť postupné znižovanie v čase, a 
dodržiavanie uhlíkového rozpočtu Únie. 
Panel odborníkov by mal pomáhať tiež 
Komisii pri posudzovaní súladu opatrení 
Únie a vnútroštátnych opatrení a pri 
hodnotení dosiahnutého pokroku pri 
plnení cieľa dosiahnuť klimatickú 
neutralitu najneskôr do roku 2050 a 
dodržiavaní záväzkov Únie vyplývajúcich 
z Parížskej dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Je nevyhnutné zvýšiť 
transparentnosť a efektívnosť fungovania 
opatrení Únie na zníženie emisií 
skleníkových plynov a zabezpečiť, aby 
tieto opatrenia boli v súlade s 
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najaktuálnejšími vedeckými dôkazmi a 
cieľmi Únie podľa Parížskej dohody. Na 
tento účel by Komisia mala predložiť 
Európskemu parlamentu a Rade 
legislatívny návrh na vytvorenie 
uhlíkového rozpočtu Únie, v ktorom sa 
stanoví zvyšné množstvo emisií 
skleníkových plynov celkovo za 
hospodárstvo Únie a v členení podľa 
každého odvetvia hospodárstva, ktoré by 
sa mohlo vyprodukovať bez toho, aby sa 
ohrozili záväzky Únie podľa Parížskej 
dohody. Komisia by mala tento uhlíkový 
rozpočet Únie zohľadniť pri navrhovaní 
trajektórie znižovania emisií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Občania a komunity majú 
rozhodujúcu úlohu pri ďalšom 
uskutočňovaní prechodu na klimatickú 
neutralitu, a preto treba uľahčiť silné 
zapojenie verejnosti a sociálnu 
angažovanosť pri opatreniach v oblasti 
klímy. Úlohou Komisie je angažovať sa vo 
všetkých sférach spoločnosti, a tak posilniť 
postavenie občanov a umožniť im 
podnikať kroky smerom k dosiahnutiu 
klimatickej neutrálnej spoločnosti odolnej 
proti zmene klímy, a to aj prostredníctvom 
Európskeho klimatického paktu.

(20) Občania a komunity majú 
rozhodujúcu úlohu pri ďalšom 
uskutočňovaní prechodu na klimatickú 
neutralitu, a preto treba podporovať a 
uľahčiť silné zapojenie verejnosti a 
sociálnu angažovanosť pri opatreniach v 
oblasti klímy na miestnej, regionálnej a 
vnútroštátnej úrovni. Úlohou Komisie je 
angažovať sa vo všetkých sférach 
spoločnosti, a tak posilniť postavenie 
občanov a umožniť im podnikať kroky 
smerom k dosiahnutiu sociálne 
spravodlivej a klimatickej neutrálnej 
spoločnosti odolnej proti zmene klímy, a to 
aj prostredníctvom Európskeho 
klimatického paktu.

Or. en



PR\1204330SK.docx 19/40 PE648.563v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Na zabezpečenie predvídateľnosti a 
dôvery pre všetky hospodárske subjekty 
vrátane podnikov, pracovníkov, investorov 
a spotrebiteľov v záujme nezvratného 
prechodu na klimatickú neutralitu, 
postupného znižovania emisií a pomoci pri 
posudzovaní súladu opatrení so zámerom 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, ako aj 
pokroku pri nich by sa na Komisiu mala 
delegovať právomoc prijímať akty v 
súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, v ktorých vytýči trajektóriu 
dosahovania nulovej bilancie emisií 
skleníkových plynov v Únii do roku 2050. 
Je osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila náležité 
konzultácie, a to aj na expertnej úrovni, 
a aby tieto konzultácie vykonávala 
v súlade so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. 
apríla 2016 o lepšej tvorbe práva37. 
Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

(21) Na zabezpečenie predvídateľnosti a 
dôvery pre všetky hospodárske subjekty 
vrátane podnikov, pracovníkov a 
odborových zväzov, investorov a 
spotrebiteľov v záujme nezvratného 
prechodu na klimatickú neutralitu, 
postupného znižovania emisií v priebehu 
času a pomoci pri posudzovaní súladu 
opatrení so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu, ako aj pokroku pri nich by 
Komisia mala posúdiť možnosti štruktúry 
a návrhu trajektórie dosahovania nulovej 
bilancie emisií skleníkových plynov v Únii 
do roku 2050 a podľa potreby predložiť 
Európskemu parlamentu a Rade 
legislatívne návrhy.

__________________
37 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Pri posudzovaní možností 
štruktúry a návrhu trajektórie 
dosahovania nulovej bilancie emisií 
skleníkových plynov v Únii do roku 2050 
by Komisia mala zohľadniť správy 
EPCC, vplyv na uhlíkový rozpočet Únie a 
odvetvové plány pre dosiahnutie 
klimatickej neutrality.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

V tomto nariadení sa stanovuje záväzný 
zámer dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutralitu Únie v záujme plnenia 
dlhodobých teplotných cieľov 
stanovených 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 2 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zámer týkajúci sa klimatickej neutrality Zámer týkajúci sa klimatickej neutrality a 
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priebežné ciele

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 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. Každý členský štát 
dosiahne v rámci svojho územia nulovú 
bilanciu emisií najneskôr do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Od 1. januára 2051 odstránené 
objemy skleníkových plynov musia 
prevýšiť emisie v Únii a vo všetkých 
členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 
na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni, 
vďaka ktorým bude možné jednotlivo a 
následne kolektívne dosiahnuť zámer 
týkajúci sa klimatickej neutrality stanovený 
v odseku 1, a to s prihliadnutím na význam 
podpory spravodlivosti a solidarity medzi 
členskými štátmi, sociálnej a hospodárskej 
súdržnosti a ochrany zraniteľných 
občanov Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Do septembra 2020 Komisia 
preskúma cieľ Únie týkajúci sa splnenia 
cieľov oblasti klímy do roku 2030, ktorý sa 
uvádza v článku 2 ods. 11 nariadenia (EÚ) 
2018/1999, a to v kontexte zámeru 
týkajúceho sa klimatickej neutrality 
stanoveného v článku 2 ods. 1, pričom 
preskúma alternatívy týkajúce sa plnenia 
nového cieľa na rok 2030, ktorý spočíva v 
50 až 55 % znížení emisií v porovnaní s 
rokom 1990. Ak Komisia dospeje k 
názoru, že spomínaný cieľ treba zmeniť, 
predloží návrh Európskemu parlamentu a 
Rade (podľa vhodnosti).

3. V kontexte zámeru týkajúceho sa 
klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1 sa cieľ Únie týkajúci sa 
splnenia cieľov oblasti klímy do roku 
2030, ktorý sa uvádza v článku 2 ods. 11 
nariadenia (EÚ) 2018/1999, stanovuje ako 
zníženie emisií o 65 % v porovnaní s 
rokom 1990.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia do 30. júna 2021 posúdi, 
ako by sa v záujme dosiahnutia cieľa 
spočívajúceho v 50 až 55 % znížení emisií 
v porovnaní s rokom 1990 a v záujme 
dosiahnutia zámeru týkajúceho sa 
klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1 mali zmeniť právne 
predpisy Únie, ktorými sa vykonáva cieľ 
Únie na rok 2030, pričom zváži prijatie 
potrebných opatrení vrátane prijatia 
legislatívnych návrhov, a to v súlade so 
zmluvami.

4. Komisia do 30. júna 2021 posúdi, 
ako by sa v záujme dosiahnutia cieľa 
spočívajúceho v 65 % znížení emisií v 
porovnaní s rokom 1990 a v záujme 
dosiahnutia zámeru týkajúceho sa 
klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1 mali zmeniť všetky právne 
predpisy Únie týkajúce sa splnenia cieľa 
Únie v oblasti klímy na rok 2030, a prijme 
potrebné opatrenia vrátane prijatia 
legislatívnych návrhov, a to v súlade so 
zmluvami. Komisia najmä posúdi 
možnosti zosúladenia emisií z leteckej a 
námornej dopravy s cieľom na rok 2030 a 
so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050 v snahe 
dosiahnuť nulovú bilanciu týchto emisií 
najneskôr do roku 2050 a podľa potreby 
predloží legislatívne návrhy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Komisia do 30. septembra 2025 v 
kontexte zámeru týkajúceho sa 
klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1 a na základe podrobného 
posúdenia vplyvu preskúma možnosti 
stanovenia cieľa Únie v oblasti klímy na 
rok 2040 v rozsahu od 80 do 85 % 
zníženia emisií v porovnaní s rokom 1990 
a podľa potreby predloží návrhy 
Európskemu parlamentu a Rade.
Pri skúmaní možností pre cieľ v oblasti 
klímy na rok 2040 Komisia uskutoční 
konzultácie s EPCC a zohľadní kritériá 
stanovené v článku 3 ods. 3.
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Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Najneskôr 18 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2a
Odvetvové plány v oblasti klimatickej 

neutrality
1. Komisia do 30. júna 2021 Komisia 
stanoví harmonizovaný formát a súbor 
kritérií, ktoré budú tvoriť základ týchto 
odvetvových plánov pre dosiahnutie 
klimatickej neutrality. 
2. Každé odvetvie môže Komisii predložiť 
jeden takýto plán najneskôr do 12 
mesiacov po tom, ako Komisia uverejní 
harmonizovaný formát a kritériá, v 
ktorých stanoví, ako a do akého dátumu 
môže dané odvetvie znížiť svoje emisie 
takmer na nulu, a určí prekážky a 
príležitosti, ako aj technologické riešenia, 
ktoré by bolo potrebné vypracovať, a 
investície, ktoré by sa mali realizovať v 
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rámci daného odvetvia. 
3. Komisia poskytne odvetviam počas 
prípravy ich plánov usmernenia a 
koordinačnú podporu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2b
Európsky panel o zmene klímy

1. Komisia do 30. júna 2021 zriadi 
Európsky panel o zmene klímy (EPCC), 
nezávislý vedecký poradný panel o zmene 
klímy, pozostávajúci z vedcov vybraných 
na základe ich odborných znalostí v 
oblasti zmeny klímy.
2. Komisia zabezpečí, aby riadiaca 
štruktúra EPCC zabezpečila jeho úplnú 
vedeckú nezávislosť a autonómiu, a to aj 
vo vzťahu k inštitúciám, orgánom, 
úradom a agentúram Únie a členských 
štátov.
3. EPCC monitoruje znižovanie emisií 
skleníkových plynov v Únii a členských 
štátoch, pričom zohľadňuje uhlíkový 
rozpočet Únie stanovený v článku 3a, a 
hodnotí súlad opatrení a dosiahnutého 
pokroku s cieľom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu najneskôr do roku 2050 a plniť 
záväzky Únie vyplývajúce z Parížskej 
dohody a v prípade potreby vydá 
odporúčania. 
4. EPCC každoročne oznamuje Komisii, 
Európskemu parlamentu a Rade svoje 
zistenia podľa odseku 3. EPCC zabezpečí, 
aby boli jeho postupy plne transparentné 
a aby jeho správy boli sprístupnené 
verejnosti. 
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Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 
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.

1. Komisia do 30. septembra 2025 
posúdi na základe kritérií stanovených v 
odseku 3 možnosti štruktúry a návrhu 
trajektórie na úrovni Únie na dosiahnutie 
zámeru stanoveného v článku 2 ods. 1 a 
na tento účel predloží vhodný legislatívny 
návrh. Po stanovení trajektórie ju 
Komisia najneskôr do šiestich mesiacov po 
každom globálnom hodnotení uvedenom v 
článku 14 Parížskej dohody preskúma. 
Komisia predloží legislatívny návrh na 
úpravu trajektórie, ak to považuje za 
vhodné v dôsledku preskúmania. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Pri posudzovaní možností 
trajektórie v súlade s odsekom 1 Komisia 
musí prihliadať na tieto kritériá:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno -a (nové)



PR\1204330SK.docx 27/40 PE648.563v02-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) uhlíkový rozpočet Únie stanovený 
v článku 3a;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno -a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-aa) sociálne, hospodárske a 
environmentálne náklady spôsobené 
nečinnosťou alebo nedostatočnými 
opatreniami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) energetickú efektívnosť, cenovú 
dostupnosť energie, znižovanie 
energetickej chudoby a bezpečnosť 
dodávok energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) najlepšie dostupné a najnovšie 
vedecké dôkazy vrátane najnovších správ 

-ab) najlepšie dostupné a najnovšie 
vedecké dôkazy vrátane najnovších správ 
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IPCC. IPCC, EPCC a IPBES;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno j a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) odvetvové plány v oblasti 
klimatickej neutrality uvedené v článku 
2a;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a
Uhlíkový rozpočet Únie

1. Komisia do 30. júna 2021 stanoví 
uhlíkový rozpočet Únie a podľa potreby 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
legislatívne návrhy.
2. V rámci uhlíkového rozpočtu Únie sa 
stanoví zvyšné množstvo emisií 
skleníkových plynov celkovo za 
hospodárstvo Únie a v členení podľa 
každého odvetvia hospodárstva, ktoré by 
sa mohlo vyprodukovať bez toho, aby sa 
ohrozili záväzky Únie podľa Parížskej 
dohody. 
3. Komisia zohľadní uhlíkový rozpočet 
Únie pri posudzovaní možností trajektórie 
znižovania emisií v súlade s článkom 3 
ods. 1 a pri vykonávaní posúdení 
uvedených v článkoch 5 a 6. 
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Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) kolektívny pokrok všetkých 
členských štátov pri dosahovaní zámeru 
týkajúceho sa klimatickej neutrality 
stanoveného v článku 2 ods. 1, ktorý je 
vyjadrený trajektóriou uvedenou v článku 
3 ods. 1;

a) kolektívny a individuálny pokrok 
všetkých členských štátov pri dosahovaní 
zámeru týkajúceho sa klimatickej 
neutrality stanoveného v článku 2 ods. 1, 
ktorý je vyjadrený trajektóriou, ktorá sa 
má stanoviť podľa článku 3 ods. 1; ak 
trajektória nie je k dispozícii, posúdenie sa 
vykoná na základe kritérií stanovených v 
článku 3 ods. 3 a cieľa v oblasti klímy na 
rok 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade závery tohto posúdenia spolu so 
správou o stave energetickej únie 
vypracovanou v príslušnom kalendárnom 
roku v súlade s článkom 35 nariadenia 
(EÚ) 2018/1999.

Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade tieto posúdenia a ich závery spolu 
so správou o stave energetickej únie 
vypracovanou v príslušnom kalendárnom 
roku v súlade s článkom 35 nariadenia 
(EÚ) 2018/1999 a zverejní ich.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) súlad opatrení Únie so zámerom 
týkajúcim sa klimatickej neutrality 
stanoveným v článku 2 ods. 1, ktorý je 
vyjadrený trajektóriou uvedenou v článku 
3 ods. 1;

a) súlad opatrení Únie so zámerom 
týkajúcim sa klimatickej neutrality 
stanoveným v článku 2 ods. 1, ktorý je 
vyjadrený trajektóriou, ktorá sa má 
stanoviť podľa článku 3 ods. 1; ak 
trajektória nie je k dispozícii, posúdenie sa 
vykoná na základe kritérií stanovených v 
článku 3 ods. 3 a cieľa v oblasti klímy na 
rok 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak Komisia na základe posúdenia 
uvedeného v odsekoch 1 a 2 zistí, že 
opatrenia Únie nie sú v súlade so zámerom 
týkajúcim sa klimatickej neutrality 
stanoveným v článku 2 ods. 1 alebo nie sú 
primerané na zabezpečenie pokroku pri 
adaptácii v zmysle článku 4, alebo zistí, že 
pokrok pri dosahovaní zámeru týkajúceho 
sa klimatickej neutrality alebo pokrok pri 
adaptácii v zmysle článku 4 nie je 
dostatočný, prijme potrebné opatrenia v 
súlade so zmluvami, a to v čase realizácie 
preskúmania uvedeného v článku 3 ods. 
1.

3. Ak Komisia na základe posúdenia 
uvedeného v odsekoch 1 a 2 zistí, že 
opatrenia Únie nie sú v súlade so zámerom 
týkajúcim sa klimatickej neutrality 
stanoveným v článku 2 ods. 1 alebo nie sú 
primerané na zabezpečenie pokroku pri 
adaptácii v zmysle článku 4, alebo zistí, že 
pokrok pri dosahovaní zámeru týkajúceho 
sa klimatickej neutrality alebo pokrok pri 
adaptácii v zmysle článku 4 nie je 
dostatočný, prijme potrebné opatrenia v 
súlade so zmluvami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pred prijatím akéhokoľvek návrhu 
opatrenia alebo legislatívneho návrhu 
Komisia posúdi daný návrh z hľadiska 
zámeru týkajúceho sa klimatickej 
neutrality stanoveného v článku 2 ods. 1, 
ktorý je vyjadrený trajektóriou uvedenou v 
článku 3 ods. 1, a túto analýzu zahrnie do 
akéhokoľvek posúdenia vplyvu 
sprevádzajúceho tieto opatrenia alebo 
návrhy, pričom výsledok uvedeného 
posúdenia zverejní v čase prijatia 
predmetného návrhu.

4. Pred prijatím akéhokoľvek návrhu 
opatrenia alebo legislatívneho návrhu 
Komisia posúdi daný návrh z hľadiska 
zámeru týkajúceho sa klimatickej 
neutrality stanoveného v článku 2 ods. 1, 
ktorý je vyjadrený trajektóriou uvedenou v 
článku 3 ods. 1 po tom, ako sa trajektória 
stanoví, ako aj uhlíkový rozpočet Únie 
stanovený v článku 3a, a túto analýzu 
zahrnie do akéhokoľvek posúdenia vplyvu 
sprevádzajúceho tieto opatrenia alebo 
návrhy, pričom výsledok uvedeného 
posúdenia zverejní v čase prijatia 
predmetného návrhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) súlad identifikovaných 
vnútroštátnych opatrení na základe 
národných energetických a klimatických 
plánov alebo dvojročných správ o pokroku 
predkladaných v súlade s nariadením (EÚ) 
2018/1999, ktoré sú relevantné pre 
dosiahnutie zámeru týkajúceho sa 
klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1, s uvedeným zámerom 
vyjadreným trajektóriou uvedenou v 
článku 3 ods. 1;

a) súlad identifikovaných 
vnútroštátnych opatrení na základe 
národných energetických a klimatických 
plánov alebo dvojročných správ o pokroku 
predkladaných v súlade s nariadením (EÚ) 
2018/1999, ktoré sú relevantné pre 
dosiahnutie zámeru týkajúceho sa 
klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1, s uvedeným zámerom 
vyjadreným trajektóriou, ktorá sa má 
stanoviť podľa článku 3 ods. 1; ak 
trajektória nie je k dispozícii, posúdenie sa 
vykoná na základe kritérií stanovených v 
článku 3 ods. 3 a cieľa v oblasti klímy na 
rok 2030;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak Komisia v rámci náležitého 
posúdenia kolektívneho pokroku 
posudzovaného v súlade s článkom 5 ods. 
1 zistí, že opatrenia členského štátu nie sú 
v súlade s uvedeným zámerom vyjadreným 
trajektóriou uvedenou v článku 3 ods. 1 
alebo nie sú primerané na zabezpečenie 
pokroku pri adaptácii v zmysle článku 4, 
môže pre tento členský štát vydať 
odporúčania. Komisia je povinná tieto 
odporúčania sprístupniť verejnosti.

2. Ak Komisia v rámci náležitého 
posúdenia kolektívneho a individuálneho 
pokroku posudzovaného v súlade s 
článkom 5 ods. 1 zistí, že opatrenia 
členského štátu nie sú v súlade so zámerom 
Únie dosiahnuť klimatickú neutralitu 
vyjadreným trajektóriou uvedenou v 
článku 3 ods. 1 po tom, ako sa táto 
trajektória stanoví, alebo nie sú primerané 
na zabezpečenie pokroku pri adaptácii v 
zmysle článku 4, vydá pre tento členský 
štát odporúčania. Komisia je povinná tieto 
odporúčania sprístupniť verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) dotknutý členský štát náležite 
zohľadní odporúčanie v duchu solidarity 
medzi členskými štátmi a Úniou, ako aj 
medzi členskými štátmi navzájom;

a) dotknutý členský štát oznámi 
Komisii do šiestich mesiacov od prijatia 
odporúčania opatrenia, ktoré má v úmysle 
prijať, s cieľom náležite zohľadniť 
odporúčania v duchu solidarity medzi 
členskými štátmi a Úniou, ako aj medzi 
členskými štátmi navzájom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) vo svojej prvej správe o pokroku 
predloženej v súlade s článkom 17 
nariadenia (EÚ) 2018/1999 dotknutý 
členský štát uvedie v roku nasledujúcom 
po roku, v ktorom bolo dané odporúčanie 
vydané, akým spôsobom toto odporúčanie 
náležite zohľadnil. Ak sa dotknutý členský 
štát rozhodne nezohľadniť odporúčanie 
alebo jeho podstatnú časť, poskytne 
Komisii svoje odôvodnenie;

b) vo svojej prvej správe o pokroku 
predloženej v súlade s článkom 17 
nariadenia (EÚ) 2018/1999 dotknutý 
členský štát uvedie v roku nasledujúcom 
po roku, v ktorom bolo dané odporúčanie 
vydané, akým spôsobom toto odporúčanie 
a opatrenia, ktoré v reakcii na toto 
odporúčanie prijal, náležite zohľadnil.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Ak členský štát nesplní povinnosti 
podľa odseku 3 alebo nevykoná opatrenia 
v reakcii na odporúčanie Komisie, 
Komisia prijme potrebné opatrenia v 
súlade so zmluvami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) najlepšie dostupné vedecké dôkazy 
vrátane najnovších správ IPCC; a

d) najlepšie dostupné vedecké dôkazy 
vrátane najnovších správ IPCC, EPCC a 
IPBES; a

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Úlohou Komisie je angažovať sa vo 
všetkých sférach spoločnosti, a tak posilniť 
postavenie občanov a umožniť im 
podnikať kroky smerom k dosiahnutiu 
klimatickej neutrálnej spoločnosti odolnej 
proti zmene klímy. Komisia bude 
zodpovedná za uľahčenie inkluzívneho a 
dostupného procesu na všetkých úrovniach 
vrátane vnútroštátnej, regionálnej či 
miestnej úrovne a s účasťou sociálnych 
partnerov, občanov a občianskej 
spoločnosti, s cieľom umožniť výmenu 
najlepších postupov a identifikovať 
opatrenia, ktoré prispejú k dosiahnutiu 
zámerov tohto nariadenia. Okrem toho 
môže Komisia vychádzať aj z 
viacúrovňových dialógov v oblasti klímy a 
energetiky, ktoré zaviedli členské štáty v 
súlade s článkom 11 nariadenia (EÚ) 
2018/1999.

1. Úlohou Komisie je angažovať sa vo 
všetkých sférach spoločnosti, a tak posilniť 
postavenie občanov a umožniť im 
podnikať kroky smerom k dosiahnutiu 
sociálne spravodlivej a klimatickej 
neutrálnej spoločnosti odolnej proti zmene 
klímy, a to aj prostredníctvom 
Európskeho klimatického paktu 
stanoveného v odseku 2. Komisia bude 
zodpovedná za uľahčenie inkluzívneho a 
dostupného procesu na všetkých úrovniach 
vrátane vnútroštátnej, regionálnej či 
miestnej úrovne a s účasťou sociálnych 
partnerov, občanov a občianskej 
spoločnosti, s cieľom umožniť výmenu 
najlepších postupov a identifikovať 
opatrenia, ktoré prispejú k dosiahnutiu 
zámerov tohto nariadenia. Okrem toho 
môže Komisia vychádzať aj z 
viacúrovňových dialógov v oblasti klímy a 
energetiky, ktoré zaviedli členské štáty v 
súlade s článkom 11 nariadenia (EÚ) 
2018/1999.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 Komisia vytvorí Európsky 
klimatický pakt s cieľom zapojiť občanov, 
sociálnych partnerov a zainteresované 
strany do vypracúvania politík v oblasti 
klímy na úrovni Únie a podporiť dialóg a 
šírenie vedeckých informácií o zmene 
klímy, ako aj výmenu najlepších postupov 
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v oblasti udržateľných životných štýlov a 
iniciatív v oblasti klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty uvedené 
v článku 3 ods. 1 za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované 
akty uvedené v článku 3 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na neurčité obdobie od... [Úrad 
pre publikácie: dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia].
3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 3 ods. 1 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.
4. Komisia pred prijatím 
delegovaného aktu konzultuje 
s odborníkmi určenými jednotlivými 
členskými štátmi v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva.
5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu 
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parlamentu a Rade.
6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9a
Preskúmanie

Komisia šesť mesiacov po každom 
globálnom hodnotení, ako sa uvádza v 
článku 14 Parížskej dohody, uskutoční 
preskúmanie všetkých prvkov tohto 
nariadenia so zreteľom na najlepšie 
dostupné a najnovšie vedecké dôkazy, 
medzinárodný vývoj a úsilie vynaložené 
na dosiahnutie dlhodobých cieľov 
Parížskej dohody a na zabezpečenie 
dosiahnuteľnosti v nej stanovených 
teplotných cieľov, najmä cieľa obmedziť 
zvýšenie teploty na 1,5 °C v porovnaní s 
úrovňami predindustriálneho obdobia, a 
predloží správu Európskemu parlamentu 
a Rade, ku ktorej v prípade potreby pripojí 
legislatívne návrhy.   

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

SÚHRN SKUTOČNOSTÍ A ZISTENÍ

Úvod
Európskej únii sa v posledných desaťročiach úspešne darí oddeľovať znižovanie emisií 
skleníkových plynov od hospodárskeho rastu a očakáva sa, že do roku 2030 zníži emisie o 
približne 45 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Ide o sľubný východiskový bod v 
dlhodobom úsilí Únie o dosiahnutie klimatickej neutrality.  

Cieľom európskej zelenej dohody je, aby sa Európa stala prvým klimaticky neutrálnym 
kontinentom do roku 2050 a zároveň aby sa zlepšila kvalita života európskych občanov a 
vytvorilo sa moderné, zdrojovo efektívne a konkurencieschopné hospodárstvo. Európsky 
klimatický predpis je základným pilierom európskej zelenej dohody, keďže sa ním do právnych 
predpisov zakotvujú ciele Únie dosiahnuť najneskôr do roku 2050 nulovú bilanciu emisií 
skleníkových plynov. S cieľom klimatickej neutrality je spojený prechod historických 
rozmerov, ktorý Európa v nasledujúcich desaťročiach podstúpi. Tento prechod prináša zmeny 
pre celú našu spoločnosť. Je potrebný vo všetkých členských štátoch a vo všetkých odvetviach 
hospodárstva a sú s nim spojené zmeny v oblasti správania a životného štýlu na strane občanov 
s cieľom postupne ukončiť hospodárstvo založené na fosílnych palivách a dosiahnuť zámer v 
oblasti klimatickej neutrality. 

Na to, aby bol tento prechod úspešný, musí byť vykonaný sociálne, ekologicky a hospodársky 
udržateľným spôsobom, a musíme zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo. Prechod Európy 
na klimatickú neutralitu sa nedá oddeliť od nášho úsilia dosiahnuť rovnocennú a spravodlivú 
spoločnosť pre všetkých občanov. Účasť a podpora našich občanov a sociálnych partnerov je 
absolútnym predpokladom úspechu úsilia Únie v boji proti zmene klímy. 

Môže sa zdať, že rok 2050 je vzdialená budúcnosť. V snahe zabezpečiť, aby Únia dosiahla tento 
cieľ predvídateľným a stabilným spôsobom a zároveň aby sa zabránilo nadmerným sociálnym, 
hospodárskym a environmentálnym nákladom v dôsledku nečinnosti a nedostatočných 
opatrení, Európa musí prijať rýchle a rozhodné kroky na výrazné zníženie emisií skleníkových 
plynov v rámci celého hospodárstva, ako aj prijímať trvalé a ambicióznejšie opatrenia, pokiaľ 
ide o adaptáciu na zmenu klímy.

Posledné desaťročie bolo najteplejším, ktoré bolo doposiaľ zaznamenané vo svete, a rok 2019 
bol najteplejším rokom v Európe1. Globálna reakcia na zmenu klímy nebola doteraz v súlade s 
cieľmi Parížskej dohody. Svet sa nebezpečne približuje k trvalému prekročeniu klimatickej 
hranice 1,5 °C, čo bude mať za následok nenapraviteľné škody pre našu planétu.

Vzhľadom na rastúce teploty a rastúce emisie skleníkových plynov Únia nemôže strácať čas 
Čím dlhšie budeme čakať s transformáciou našej spoločnosti, tým väčšie budú náklady a výzvy 
spojené so zabezpečením zodpovedného a postupného vykonávania transformácie 
hospodárstva. Únia má zodpovednosť, ako aj zdroje na to, aby bola aj naďalej lídrom v 
spoločnom úsilí o obmedzenie zmeny klímy. Záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody a ciele 
udržateľného rozvoja musia usmerňovať Úniu v jej úsilí a byť základom ambícií európskeho 
klimatického predpisu. 

1 Európska komisia, Klimatický bulletin, Copernicus https://climate.copernicus.eu/climate-bulletins

https://climate.copernicus.eu/climate-bulletins


PR\1204330SK.docx 39/40 PE648.563v02-00

SK

Záväzné vnútroštátne ciele
S cieľom zabezpečiť, aby členské štáty dodržiavali svoje záväzky vyplývajúce z Parížskej 
dohody, spravodajkyňa navrhuje, aby všetky členské štáty zabezpečili dosiahnutie nulovej 
bilancie emisií na svojom území najneskôr do roku 2050. Je to otázka spravodlivosti, ale aj 
spôsob, ako môžu mať všetky členské štáty úžitok z prechodu na klimatickú neutralitu. 
Odloženie tohto prechodu by malo za následok väčšie riziko sociálnych a hospodárskych 
dôsledkov, zatiaľ čo rýchle konanie a záväzné vnútroštátne opatrenia na zníženie emisií v 
súlade so zámerom týkajúcim sa dosiahnutia klimatickej neutrality zabezpečia lepšiu 
predvídateľnosť a pripravia podmienky pre nové pracovné miesta a silnejší hospodársky rast. 
Z dôvodu solidarity by Únia mala pri uplatňovaní podporných mechanizmov a financovania, 
ako je Fond na spravodlivú transformáciu, zohľadniť to, že východiskové body pre dosiahnutie 
klimatickej neutrality sa v jednotlivých členských štátoch líšia.    

Negatívne emisie po roku 2050
V snahe zabezpečiť kontinuitu a predvídateľnosť úsilia Únie o zníženie emisií spravodajkyňa 
navrhuje, aby sa zámer týkajúci sa dosiahnutia klimatickej neutrality doplnil o cieľ na obdobie 
po roku 2050 s úmyslom zabezpečiť, aby do roku 2051 odstránené objemy skleníkových plynov 
prevýšili emisie v Únii a vo všetkých členských štátoch. 

Priebežné ciele a predvídateľnosť v znižovaní emisií
Na zabezpečenie toho, aby Únia dosiahla klimatickú neutralitu najneskôr do roku 2050 a aby 
Európa plnila záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody, potrebuje jasné a primerané klimatické 
ciele v oblasti znižovania na roky 2030 a 2040. 

Tieto ciele budú slúžiť ako čiastkové ciele a usmernenia pre posúdenie opatrení a pokroku Únie, 
pokiaľ ide o zámer týkajúci sa dosiahnutia klimatickej neutrality. Ciele musia odrážať najlepšie 
dostupné a najnovšie vedecké dôkazy a musia byť plne v súlade so znižovaním emisií, ktoré sa 
vyžaduje na zabezpečenie toho, aby Európa dodržiavala Parížsku dohodu, a s teplotnými 
cieľmi, ktoré sú v nej stanovené, najmä s cieľom obmedziť zvýšenie teploty na 1,5 °C v 
porovnaní s úrovňami predindustriálneho obdobia.2  

Spravodajkyňa preto navrhuje posilniť cieľ Únie v oblasti klímy na rok 2030 tak, aby sa emisie 
v porovnaní s úrovňami z roku 1990 znížili o 65 %. V správe UNEP o medzerách v oblasti 
emisií z roku 2019 sa jasne uvádza, že globálne emisie sa musia znížiť o 7,6 % ročne, a to 
odteraz, s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C. V prípade EÚ – aj bez zohľadnenia 
otázok súvisiacich s rovnosťou, ako sú emisie na obyvateľa alebo zodpovednosť za historické emisie – 
by to znamenalo zníženie o 68 % do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Komisia by tiež 
mala zvážiť navrhnutie priebežného klimatického cieľa zníženia emisií na rok 2040 v rozsahu 
od 80 do 85 % a na tento účel predložiť Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh. 
Tieto ciele sú potrebné aj na zabezpečenie najvyššej možnej miery predvídateľnosti a 
transparentnosti pre spoločnosť a všetky odvetvia hospodárstva. 

Podobne spravodajkyňa nie je presvedčená o tom, že návrh Komisie stanoviť trajektóriu 
znižovania emisií prostredníctvom delegovaných aktov je vhodný alebo v súlade so zmluvami. 

2 Správa OSN z roku 2018 o medzerách v oblasti emisií
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V záujme zabezpečenia úplnej transparentnosti a demokratickej účasti verejnosti na tomto 
procese spravodajkyňa preto zastáva názor, že trajektória sa najlepšie stanoví prostredníctvom 
spolurozhodovania zahŕňajúceho Európsky parlament a Radu.

Zabezpečenie vedecky podložených rozhodnutí a kontroly
Aktuálne vedecké zistenia a výskum majú zásadný význam pri rozhodovaní o tom, ako Únia 
dosiahne klimatickú neutralitu. Správy Medzivládneho panelu o zmene klímy sú potrebným 
„budíčkom“ pre rozhodovacie orgány, ale zároveň pomáhajú celej spoločnosti pochopiť, ako 
emisie skleníkových plynov majú vplyv na našu planétu. Spravodajkyňa sa domnieva, že na 
európskej úrovni by sa mal zriadiť nezávislý Európsky panel o zmene klímy s cieľom 
zabezpečiť, aby sa pri stanovovaní opatrení Únie na dosiahnutie klimatickej neutrality, ako aj 
pri posudzovaní týchto opatrení plne zohľadnili vedecké odborné znalosti a najlepšie dostupné 
a aktuálne dôkazy a informácie. 

Stanovenie uhlíkového rozpočtu Únie
V záujme zodpovedného opatrenia v oblasti klímy musíme presne vedieť, koľko môže Európa 
vyprodukovať emisií bez toho, aby sa oslabili záväzky Únie podľa Parížskej dohody. 
Spravodajkyňa preto požaduje, aby Komisia stanovila uhlíkový rozpočet Únie, v ktorom sa 
stanoví zvyšné množstvo emisií skleníkových plynov celkovo za hospodárstvo Únie a v členení 
podľa každého odvetvia hospodárstva, ktoré by sa mohlo vyprodukovať bez toho, aby sa 
ohrozili záväzky Únie podľa Parížskej dohody. Uhlíkový rozpočet Únie je základnou súčasťou 
úsilia Únie o dosiahnutie klimatickej neutrality a pri posudzovaní politických opatrení 
zavedených na tento účel.

Príspevok jednotlivých odvetví
Všetky odvetvia hospodárstva budú musieť prispieť k prechodu na klimatickú neutralitu. S 
cieľom uľahčiť pokrok a rozhodovací proces môže každé odvetvie vypracovať plán, v ktorom 
sa opíše, ako môže znížiť emisie takmer na nulu a do akého dátumu, najneskôr však do roku 
2050, a tiež určia prekážky a príležitosti, ako aj technologické riešenia, ktoré by bolo potrebné 
vypracovať, a investície, ktoré by sa mali realizovať v rámci daného odvetvia.

Námorná a letecká doprava sú hlavnými producentmi emisií a majú osobitnú zodpovednosť za 
znižovanie svojich emisií. Odvetvie námornej dopravy je v súčasnosti jediným odvetvím, na 
ktoré sa výslovne nevzťahujú ciele Únie v oblasti znižovania emisií. Zároveň sa očakáva, že 
emisie skleníkových plynov z odvetvia námornej dopravy do roku 2050 výrazne porastú a do 
toho obdobia môžu dosiahnuť 86 % nad úrovňami z roku 1990. Spravodajkyňa sa preto 
domnieva, že Komisia by mala posúdiť možnosti zosúladenia emisií z leteckej a námornej 
dopravy s cieľom na rok 2030 a so zámerom týkajúcim sa dosiahnutia klimatickej neutrality do 
roku 2050 v snahe dosiahnuť v prípade týchto emisií nulovú bilanciu najneskôr do roku 2050, 
a predložiť na tento účel legislatívne návrhy.


