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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V prípade väčšiny vedcov v oblasti klímy sa ukázalo, že pozorované zmeny v globálnej a 
regionálnej klíme za posledných 50 rokov takmer úplne súvisia s ľudským vplyvom na 
klimatický systém a že sú potrebné naliehavé opatrenia. V posledných rokoch sa sociálny 
pohyb, ktorý si vyžaduje opatrenia v oblasti klímy vo veľkom meradle, zväčšil a v diskusii o 
tom, ako navrhovať politiky v oblasti klímy, sa etablovali ako vplyvný faktor, najmä s ohľadom 
na znižovanie emisií skleníkových plynov. V nedávnej správe Globálnej komisie pre adaptáciu 
sa zdôrazňuje, že investície do adaptačných opatrení, ktoré minimalizujú dosah rizík súvisiacich 
s počasím, a mechanizmy na rýchle zotavenie z dôsledkov, majú význam z hospodárskeho, 
sociálneho, ale aj etického hľadiska.

Zmena klímy je celosvetovou výzvou; aj reakcia by preto mala byť na celosvetovej úrovni a 
mala by zapojiť všetky krajiny. Únia sa usiluje stáť na čele politík v oblasti klímy a riešení 
klimatickej neutrality; mala by však viac podporovať a podnecovať dôraznejšie opatrenia v 
partnerských krajinách, a to aj prostredníctvom obchodných vzťahov. V roku 2017 sa emisie 
skleníkových plynov v EÚ-28 znížili o 22 % v porovnaní s rokom 1990, čím sa EÚ dostala na 
cestu k prekročeniu cieľa zníženia emisií skleníkových plynov o 20 % do roku 2020. Emisie 
skleníkových plynov v EÚ predstavujú 9,3 % celosvetových emisií, pričom v posledných 
desaťročiach má klesajúcu tendenciu, zatiaľ čo niektoré najväčšie emitujúce krajiny naďalej 
rastú. 

Politiky v oblasti klímy by mali zvážiť viacero dôležitých faktorov vrátane 
konkurencieschopnosti hospodárstiev a blahobytu občanov a základných potrieb.Tvar a 
rýchlosť prechodu by mali zohľadňovať vnútroštátne okolnosti ako energetický mix, 
bezpečnosť dodávok energie, štruktúra zamestnanosti a hospodárske kapacity. Ako sa uvádza 
v správe agentúry IRENA s názvom Meranie spoločensko-hospodárskych vplyvov prechodu: 
zameranie sa na pracovné miesta, zvýšenie pracovných príležitostí v pláne prechodu je v 
rôznych krajinách a regiónoch nerovnomerne rozložené a vytváranie pracovných miest v 
nových odvetviach, ako napríklad v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, nie je nevyhnutne 
časovo alebo geograficky zosúladené so stratou pracovných miest. Prechod by sa mal preto 
starostlivo navrhnúť, za predpokladu postupných zmien v prispievajúcich oblastiach a s 
náležitou starostlivosťou, aby sa zabezpečilo, aby si priemyselné regióny zachovali svoju 
zamestnateľnosť. Úsilie by sa malo sústrediť na hospodársku obnovu regiónov, ktoré nesú 
bremeno politík v oblasti klímy, namiesto toho, aby sme sa spoliehali na mobilitu pracovníkov 
a riskovali vyľudňovanie.

Pri tvorbe dlhodobej politiky v oblasti klímy sa strategické rozhodnutia EÚ o cieľoch v oblasti 
energetiky a klímy zakladajú na konsenze, ktorý sa dosiahol v Európskej rade. Je to nevyhnutné 
na dodržiavanie zmlúv a rovnako zapojenie všetkých členských štátov do stanovovania priorít 
a cieľov. Európska rada na svojom zasadnutí 12. decembra 2019 schválila spoločný cieľ, 
ktorým je dosiahnutie klimaticky neutrálnej EÚ do roku 2050, a uznala, že tento prechod si 
vyžiada značné investičné úsilie. 

Mnohé kľúčové hospodárske odvetvia sú postihnuté dlhodobými zmenami teploty, zrážok, 
zvyšovania hladiny morí a extrémnych udalostí, ktoré sa pripisujú zmene klímy. Od rôznych 
hospodárskych odvetví by sa malo vyžadovať, aby primerane prispeli k cieľu klimatickej 
neutrality na základe ich relatívnej veľkosti, potenciálu znižovanie a odstraňovania, ako aj na 

https://gca.org/global-commission-on-adaptation/home
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základe investičného úsilia.  Emisie paliva vrátane spaľovania (bez dopravy) sú zodpovedné za 
54 % emisií skleníkových plynov EÚ-28 v roku 2017, spaľovanie palív v doprave (vrátane 
medzinárodnej leteckej dopravy) za 25 %, poľnohospodárstvo za 10 %, priemyselné procesy a 
využívanie výrobkov za 8 % a nakladanie s odpadom za 3 %. Dekarbonizácia odvetvia 
energetiky je jednou z dôležitých výziev pre EÚ. Bez príspevku všetkých kľúčových odvetví 
hospodárstva by však prechod bol nedostatočný a nespravodlivý. Všetky odvetvia ETS a 
odvetvia mimo ETS by mali vyvinúť porovnateľné úsilie na splnenie cieľa Únie v oblasti 
klimatickej neutrality.

Komisia by mala vypracovať usmernenia pre kľúčové odvetvia týkajúce sa orientačných 
trajektórií znižovania emisií skleníkových plynov v týchto sektoroch na úrovni Únie. Týmto by 
sa im poskytla istota na prijatie vhodných opatrení a plánovanie potrebných investícií a zároveň 
by sa podporilo zapojenie odvetví do úsilia o riešenia v oblasti klimatickej neutrality.   

Usmernenie by sa malo vypracovať prostredníctvom inštitucionalizovaného dialógu a výmeny 
informácií medzi Komisiou a kľúčovými zainteresovanými stranami, ako sú zástupcovia 
podnikov, odbory, občianska spoločnosť a v úzkej spolupráci s členskými štátmi. Pri tomto 
cvičení by sa mali zohľadniť rôzne kritériá, ako napríklad najlepšie dostupné a nákladovo 
efektívne technológie, sociálno-ekonomická stopa, konkurencieschopnosť odvetvia, 
realizované investičné úsilie, ako aj environmentálna stopa pri využívaní dekarbonizovaných 
technológií (napr. dostupné technológie na ich vyradenie z prevádzky a recykláciu, vplyv 
procesu ťažby surovín).    

Trajektórie by sa mohli prehodnotiť, keď nastanú mimoriadne okolnosti, ako napríklad 
krízové situácie, alebo v prípade významnej zmeny jedného z faktorov, na základe ktorých sa 
stanovia trajektórie, s prihliadnutím na to, že podniky potrebujú istotu a predvídateľnosť, aby 
mohli svoje ekologické investície a rozhodnutia zakladať na svojich ekologických 
investíciách a rozhodnutiach.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia vo svojom oznámení z 11. 
decembra 2019 s názvom „Európsky 
ekologický dohovor“19 vytýčila novú 
stratégiu rastu, ktorej účelom je 
transformácia Únie na spravodlivú a 
prosperujúcu spoločnosť s moderným a 

(1) Komisia vo svojom oznámení z 11. 
decembra 2019 s názvom „Európsky 
ekologický dohovor“19 vytýčila novú 
stratégiu udržateľného rastu, ktorej 
účelom je transformácia Únie na 
spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s 
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konkurencieschopným hospodárstvom 
efektívne využívajúcim zdroje, ktoré do 
roku 2050 dosiahne stav čistých nulových 
emisií skleníkových plynov a kde 
hospodársky rast nie je naviazaný na 
využívanie zdrojov. Jej cieľom je takisto 
chrániť, zachovať a zveľaďovať prírodný 
kapitál Únie a chrániť zdravie a blaho 
občanov pred environmentálnymi rizikami 
a vplyvmi. Táto transformácia musí byť 
zároveň spravodlivá a inkluzívna a nesmie 
sa pri nej na nikoho zabudnúť.

moderným, udržateľným, odolným a v 
medzinárodnom meradle 
konkurencieschopným hospodárstvom 
efektívne využívajúcim zdroje s kvalitnými 
pracovnými miestami, ktoré do roku 2050 
dosiahne stav čistých nulových emisií 
skleníkových plynov a kde hospodársky 
rast nie je naviazaný na využívanie 
zdrojov. Jej cieľom je takisto chrániť, 
zachovať a zveľaďovať prírodný kapitál 
Únie a chrániť zdravie a blaho občanov 
pred environmentálnymi rizikami 
a vplyvmi. Táto transformácia musí byť 
zároveň spravodlivá a inkluzívna, nesmie 
sa pri nej na nikoho zabudnúť a musí byť 
založená na solidarite a spolupráci na 
úrovni Únie.

__________________ __________________
19 Oznámenie Komisie – Európsky 
ekologický dohovor, COM(2019) 640 final 
z 11. decembra 2019.

19 Oznámenie Komisie – Európsky 
ekologický dohovor, COM(2019) 640 final 
z 11. decembra 2019.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 a) Na základe regulačného rámca 
zavedeného Úniou a úsilia európskeho 
priemyslu sa emisie skleníkových plynov v 
Únii v rokoch 1990 až 2018 znížili o 23 %, 
zatiaľ čo hospodárstvo v rovnakom 
období vzrástlo o 61 %, čo dokazuje, že je 
možné oddeliť hospodársky rast od emisií 
skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Medzivládny panel o zmene klímy 
(IPCC) vo svojej osobitnej správe o 
vplyvoch globálneho otepľovania o 1,5 °C 
v porovnaní s predindustriálnou úrovňou a 
o súvisiacich postupoch znižovania emisií 
skleníkových plynov20 poskytol pevnú 
vedeckú základňu na riešenie problému 
zmeny klímy a objasnil potrebu 
vystupňovať opatrenia v oblasti klímy. 
Potvrdil naliehavú potrebu znížiť emisie 
skleníkových plynov, ako aj potrebu 
obmedziť oteplenie v rámci zmeny klímy 
na 1,5 °C, a to predovšetkým v záujme 
zníženia pravdepodobnosti extrémnych 
výkyvov počasia. Medzivládna platforma 
pre biodiverzitu a ekosystémové služby 
(IPBES) vo svojej súhrnnej hodnotiacej 
správe z roku 201921 preukázala 
celosvetový pokles biodiverzity, pričom 
zmena klímy je tretím najdôležitejším 
faktorom spôsobujúcim stratu 
biodiverzity.22

(2) Medzivládny panel o zmene klímy 
(IPCC) vo svojej osobitnej správe o 
vplyvoch globálneho otepľovania o 1,5 °C 
v porovnaní s predindustriálnou úrovňou a 
o súvisiacich postupoch znižovania emisií 
skleníkových plynov20 poskytol pevnú 
vedeckú základňu na riešenie problému 
zmeny klímy a objasnil potrebu 
vystupňovať opatrenia v oblasti klímy. 
Podľa osobitnej správy IPCC sa 
odhaduje, že ľudskou činnosťou sa 
spôsobilo globálne oteplenie približne o 1 
°C v porovnaní s predindustriálnou 
úrovňou a v súčasnom tempe sa zvýšenie 
o 1,5 °C dosiahne v období rokov 2030 až 
2052. Potvrdil naliehavú potrebu znížiť 
emisie skleníkových plynov, ako aj potrebu 
obmedziť oteplenie v rámci zmeny klímy 
na 1,5 °C, a to predovšetkým v záujme 
zníženia pravdepodobnosti extrémnych 
výkyvov počasia a dosiahnutia bodov 
zlomu. Medzivládna platforma pre 
biodiverzitu a ekosystémové služby 
(IPBES) vo svojej súhrnnej hodnotiacej 
správe z roku 201921 preukázala 
celosvetový pokles biodiverzity, pričom 
zmena klímy je tretím najdôležitejším 
faktorom spôsobujúcim stratu 
biodiverzity.22

__________________ __________________
20 IPCC, 2018: Globálne otepľovanie o 1,5 
°C. An IPCC Special Report on the 
impacts of global warming of 1.5°C above 
pre-industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty (Globálne otepľovanie 
o 1,5 °C: osobitná správa IPCC o vplyve 
globálneho otepľovania o 1,5 °C 
v porovnaní s predindustriálnou úrovňou 
a súvisiacich postupoch znižovania emisií 
skleníkových plynov v kontexte posilnenia 
globálnej reakcie na hrozbu zmeny klímy, 

20 IPCC, 2018: Globálne otepľovanie o 1,5 
°C. An IPCC Special Report on the 
impacts of global warming of 1.5°C above 
pre-industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty (Globálne otepľovanie 
o 1,5 °C: osobitná správa IPCC o vplyve 
globálneho otepľovania o 1,5 °C 
v porovnaní s predindustriálnou úrovňou 
a súvisiacich postupoch znižovania emisií 
skleníkových plynov v kontexte posilnenia 
globálnej reakcie na hrozbu zmeny klímy, 
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udržateľného rozvoja a úsilia o odstránenie 
chudoby) [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, 
H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. 
Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignorn a T. 
Waterfield (eds.)].

udržateľného rozvoja a úsilia o odstránenie 
chudoby) [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, 
H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. 
Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignorn a T. 
Waterfield (eds.)].

21 IPCC, 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(Globálne posúdenie biodiverzity a 
ekosystémových služieb).

21 IPCC, 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(Globálne posúdenie biodiverzity a 
ekosystémových služieb).

22 Správa Európskej environmentálnej 
agentúry Životné prostredie Európy – stav 
a perspektíva 2020 (Úrad pre vydávanie 
publikácií Európskej únie, Luxemburg, 
2019).

22 Správa Európskej environmentálnej 
agentúry Životné prostredie Európy – stav 
a perspektíva 2020 (Úrad pre vydávanie 
publikácií Európskej únie, Luxemburg, 
2019).

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a) Ekosystémy, ľudia a hospodárstva 
v Únii budú čeliť významným vplyvom 
zmeny klímy, ak nebudeme urýchlene 
zmierňovať emisie skleníkových plynov 
alebo ak sa neadaptujeme na zmenu 
klímy. Prispôsobenie sa zmene klímy by 
ďalej minimalizovalo nevyhnutné vplyvy 
nákladovo efektívnym spôsobom, čo by 
malo značný spoločný prínos z riešení 
blízkych prírode.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Vytýčený dlhodobý zámer je 
mimoriadne dôležitý pre prínos k 

(3) Vytýčený dlhodobý zámer je 
mimoriadne dôležitý pre prínos k 
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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“).

hospodárskej a spoločenskej transformácii, 
vytváraniu vysokokvalitných pracovných 
miest a udržateľného rastu i k dosiahnutiu 
cieľov udržateľného rozvoja, ktoré určila 
Organizácia Spojených národov, ako aj v 
záujme spravodlivého, nákladovo 
efektívneho a sociálne zodpovedného 
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“).

Pozmeňujúci návrh 6

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 
umožňujúcimi naplniť zámer dosiahnuť 
klimatickú neutralitu sú digitálna 
transformácia, technologická inovácia, 
výskum a vývoj.

(6) Dosiahnutie klimatickej neutrality 
si vyžaduje transformáciu a príspevok od 
všetkých odvetví hospodárstva, aby sa 
znížili ich emisie skleníkových plynov. V 
súvislosti s významom výroby a spotreby 
energie z hľadiska emisií skleníkových 
plynov je základným predpokladom 
prechod na spravodlivý, udržateľný, 
finančne dostupný, bezpečný a prevažne 
na obnoviteľných zdrojoch energie 
založený systém, ktorého základom je 
dobre fungujúci vnútorný trh s energiou. 
Únia bude musieť prijať ambiciózne a 
koherentné regulačné rámce, a to aj 
pokiaľ ide o základné hnacie sily 
dosiahnutia klimatickej neutrality, ako je 
digitálna transformácia, technologická 
inovácia, výskum a vývoj, a umožniť 
účasť občanov, aby sa zabezpečil 
príspevok všetkých odvetví hospodárstva k 
plneniu cieľov Únie v oblasti klímy.

Pozmeňujúci návrh 7
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6 a) Vzhľadom na význam zvýšenia 
efektívnosti využívania zdrojov v oblasti 
emisií skleníkových plynov by Únia mala 
pokračovať vo svojom úsilí o podporu 
obehového hospodárstva na základe 
zásady predchádzania odpadom a ďalej 
podporovať obnoviteľné riešenia a 
znižovať uhlíkovú stopu produktov. S 
cieľom minimalizovať emisie fosílnych 
palív je dôležité postupne nahrádzať 
materiály náročné na emisie tam, kde sú k 
dispozícii technologické riešenia 
pripravené na trh, a podporovať 
obehovosť vo všetkých odvetviach.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8 a) Ochrana klímy poskytuje Únii 
príležitosť, aby zintenzívnila svoje 
opatrenia a využila výhody vyplývajúce z 
výhod prvého subjektu tým, že povedie k 
čistým technológiám. Mohlo by to pomôcť 
zabezpečiť vedúce postavenie priemyslu v 
globálnych inováciách. Inovácie v oblasti 
udržateľnej výroby môžu podporiť silu 
priemyslu Únie v kľúčových segmentoch 
trhu, a tým chrániť a vytvárať pracovné 
miesta.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8 b) Prechod na čistú energiu by mal 
viesť nákladovo efektívnemu, 
technologicky neutrálnemu a stabilnému 
energetickému systému, v rámci ktorého 
by dodávky primárnej energie do veľkej 
miery pochádzali z obnoviteľných zdrojov 
energie, aby sa výrazne zlepšila 
bezpečnosť dodávok, znížila energetická 
závislosť a podporili domáce pracovné 
miesta.

Pozmeňujúci návrh 10

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 trend 
smerom k dekarbonizácii hospodárstva a 
ku klimatickej neutralite, 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, 

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, 
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14.11.2012, s. 1). 14.11.2012, s. 1).
31 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 
o podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 82).

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

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9 a) Únia podporila urýchlenie cieľov v 
oblasti dekarbonizácie prostredníctvom 
pilotných projektov v regiónoch s 
osobitnými geografickými a 
demografickými podmienkami, ako sú 
ostrovy, prostredníctvom programu Čistá 
energia pre ostrovy EÚ. V procese 
prechodu ku klimaticky neutrálnemu 
hospodárstvu by Únia mala naďalej 
venovať osobitnú pozornosť potrebám 
ostrovných a najvzdialenejších regiónov.

Pozmeňujúci návrh 12

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 zodpovedná len za 9 % 
svetových emisií skleníkových plynov, ale 
je už aj svetovým lídrom v kontexte 
prechodu na klimatickú neutralitu a je 
odhodlaná to dosiahnuť spravodlivým, 
sociálne spravodlivým a inkluzívnym 
spôsobom, ako aj pomáhať stupňovať 
celosvetové ambície a posilniť svetovú 
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reakciu na zmenu klímy pomocou 
nástrojov, ktoré má k dispozícii a medzi 
ktoré patrí aj diplomacia v oblasti klímy a 
nástroje obchodnej politiky. Únia je 
zodpovedná za preukázanie toho, že táto 
transformácia je možná.

Pozmeňujúci návrh 13

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 
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.

(11) Európsky parlament vyhlásil 
núdzový stav v oblasti klímy a životného 
prostredia34 a v tejto súvislosti vyzval na 
nevyhnutný prechod na klimaticky 
neutrálnu spoločnosť najneskôr do roku 
2050 v záujme zabezpečenia úspechu tohto 
európskeho projektu33. Európska rada vo 
svojich záveroch z 12. decembra 201935  
odsúhlasila zámer dosiahnuť do roku 2050 
klimatickú neutralitu Únie v súlade s 
cieľmi Parížskej dohody a zároveň uznala 
potrebu zavedenia spravodlivého rámca v 
prospech všetkých členských štátov, ktorý 
zohľadňuje ich vnútroštátne okolnosti, 
pokiaľ ide o východiskové body a zahŕňa 
primerané nástroje, stimuly, podporu a 
investície na zabezpečenie nákladovo 
efektívneho, úspešného a spravodlivého 
prechodu, ktorý 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 

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

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.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11 a) Pandémia COVID-19 vyvolala 
nebývalú historickú, humanitárnu a 
hospodársku krízu. Preto musia byť 
politiky Únie založené na novom 
dôkladnom posúdení vplyvu s 
prihliadnutím na novú hospodársku 
realitu. Na prekonanie tejto krízy a na 
základe plánu na obnovu Európy, ktorý 
vypracovala Komisia, potrebuje Únia 
jasný politický rámec na rozvoj 
infraštruktúry a výskum v spojení so 
zásadami trhového hospodárstva. 
Obchodné politiky musia byť v súlade s 
pravidlami, ktoré sa uplatňujú na odvetvia 
pôsobiace na vnútornom trhu, aby sa 
zabránilo vytváraniu nekalej hospodárskej 
súťaže pre priemysel Únie. Úspešné 
nástroje trhového hospodárstva v odvetví 
priemyslu by sa mohli použiť ako model 
pre odvetvie stavebníctva a dopravy.

Pozmeňujúci návrh 15

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 

(12) Únia a členské štáty by sa mali 
usilovať dosiahnuť najneskôr do roku 
2050 na svojom území rovnováhu medzi 
objemom antropogénnych emisií 
skleníkových plynov z celého hospodárstva 
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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, 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.

a emisií skleníkových plynov odstránených 
pomocou prírodných a technologických 
riešení. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať zlepšeniu výskumu a rozvoju 
záchytov. O naplnenie zámeru Únie 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutralitu na celom svojom území by sa 
mali usilovať všetky členské štáty 
kolektívne , a to aj na regionálnej a 
miestnej úrovni politiky, pričom členské 
štáty, Európsky parlament, Rada a Komisia 
by mali prijímať opatrenia potrebné na 
umožnenie dosiahnutia tohto cieľa. 
Významnú časť týchto opatrení prijatých 
na úrovni členských štátov na naplnenie 
tohto zámeru nákladovo efektívnym, 
spravodlivým a sociálne vyváženým 
spôsobom, čím sa zvýši hospodárska 
konkurencieschopnosť a tvorba 
pracovných miest, pričom sa zohľadní 
rodový rozmer, aby sa na nikoho 
nezabudlo.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12 a) Ciele Parížskej dohody v oblasti 
klímy sa musia plniť nákladovo 
efektívnym a sociálne vyváženým 
spôsobom. Len ak Únia zostane 
ekonomicky silná, atraktívna pre 
investície a medzinárodne 
konkurencieschopná a zabezpečí širokú 
spoločenskú akceptáciu, môže vystupovať 
ako globálny model pre ochranu klímy.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12 b) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo najneskôr do roku 2050 by 
mal viesť k odolnejšiemu a 
konkurencieschopnejšiemu hospodárstvu 
na úrovni Únie a členských štátov, ktoré 
je technologicky vyspelé, vytvára 
hospodársky rast a nové podnikateľské a 
pracovné príležitosti, pri súčasnom znížení 
energetickej závislosti Únie. Mal by slúžiť 
aj na dosiahnutie súdržnejšej Únie, čo by 
občanom a územiam najviac postihnutým 
energetickým prechodom pomohlo ťažiť z 
nej. Na tento účel musí Únia poskytnúť 
primerané mechanizmy a finančné 
prostriedky na mobilizáciu veľkého 
množstva investícií potrebných na 
financovanie prechodu na klimatickú 
neutralitu nákladovo efektívnym a 
sociálne spravodlivým spôsobom vo 
všetkých členských štátoch, pričom sa 
zohľadnia ich rozdielne východiskové 
pozície.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12 c) Je tiež potrebné stanoviť podporu 
pre potrebné investície do nových 
udržateľných technológií, ktoré sú 
nevyhnutné na dosiahnutie cieľa 
klimatickej neutrality. V tejto súvislosti je 
dôležité rešpektovať technologickú 
neutralitu a zároveň zabrániť 
akémukoľvek efektu viazanosti. Ako sa 
uvádza v oznámení Komisie s názvom 
Stratégia vodíka pre klimaticky neutrálnu 
Európu, vodík môže tiež zohrávať úlohu 
pri podpore záväzku Únie dosiahnuť 
uhlíkovú neutralitu najneskôr do roku 
2050, najmä v energeticky náročných 
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odvetviach.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12 d) Pri prechode na klimatickú 
neutralitu musí Únia zachovať 
konkurencieschopnosť svojho priemyslu, 
najmä priemyslu náročného na energiu, a 
to aj vypracovaním účinných opatrení na 
boj proti úniku uhlíka spôsobom 
zlučiteľným s pravidlami WTO a na 
zabezpečenie rovnakých podmienok medzi 
Úniou a tretími krajinami, aby sa 
zabránilo nekalej hospodárskej súťaži v 
dôsledku nevykonávania politík v oblasti 
klímy v súlade s Parížskou dohodou.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12 e) Plne efektívna politika Únie v 
oblasti klímy by mala riešiť únik uhlíka a 
vytvoriť vhodné nástroje obchodnej 
politiky, ako je mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, na 
jeho riešenie a ochranu noriem Únie a 
lídrov priemyselných odvetví Únie.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Únia by mala pokračovať vo (13) Únia by mala pokračovať vo 
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svojich opatreniach v oblasti klímy a 
zostať v pozícii medzinárodného lídra v 
oblasti klímy aj po roku 2050 s cieľom 
chrániť ľudí a planétu pred hrozbou 
nebezpečnej zmeny klímy a v snahe o 
dosiahnutie teplotných cieľov stanovených 
v Parížskej dohode a v súlade s vedeckými 
odporúčaniami IPCC.

svojich opatreniach v oblasti klímy z 
dlhodobého hľadiska a podporovať 
ostatných medzinárodných partnerov, aby 
prijímali podobné politiky s cieľom 
chrániť ľudí, hospodárstvo a ich 
prirodzené životné prostredie pred 
znečistením a hrozbou nebezpečnej zmeny 
klímy a v snahe o dosiahnutie dlhodobého 
cieľa obmedzenia zvýšenia teploty na 1,5 
stupňa Celzia nad predindustriálnou 
úrovňou stanovených v článku 2 Parížskej 
dohody a v súlade s vedeckými 
odporúčaniami IPCC.

Pozmeňujúci návrh 22

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; z najlepších dostupných 
vedeckých dôkazov vrátane najnovších 
správ IPCC a 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 

(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, rozdielne východiskové pozície, 
už vykonané úsilie a potrebu postupnej 
konvergencie; potrebu zabezpečiť 
spravodlivú a sociálne korektnú 
transformáciu; z najlepších dostupných 
vedeckých dôkazov vrátane najnovších 
správ IPCC a potrebu zahrnúť riziká 
súvisiace so zmenou klímy a sociálne, 
hospodárske a environmentálne náklady 
nedostatočných opatrení do rozhodnutí o 
investovaní a plánovaní a zároveň 
zabezpečiť, aby boli politiky Únie 
nákladovo efektívne a technologicky 
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mierou ambicióznosti. neutrálne pri dosahovaní zníženia a 
odstraňovania emisií skleníkových plynov 
a zvyšovaní odolnosti; postupné 
napredovanie v súvislosti s 
environmentálnou integritou a mierou 
ambicióznosti.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

15 a) cieľ nulovej bilancie emisií 
skleníkových plynov v Únii do roku 2050 
by sa mal dosiahnuť prostredníctvom 
sociálne spravodlivého a nákladovo 
efektívneho prechodu pri súčasnom 
zohľadnení rôznych východiskových 
pozícií členských štátov voči klimatickej 
neutralite. Mechanizmy financovania a 
podpory Únie mali byť úmerné 
spoločenskej a hospodárskej záťaži 
spojenej s prechodom bez toho, aby boli 
dotknuté štrukturálne a regionálne 
politiky v súlade so zmluvami. Najmä 
mechanizmom, ako je fond na 
modernizáciu a združenie solidarity v 
rámci EU ETS, ako aj fond na 
spravodlivú transformáciu, by sa mali 
prideliť potrebné finančné prostriedky, 
aby sa prispelo k úsiliu požadovanému v 
príslušných odvetviach.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Transformácia na klimatickú 
neutralitu si vyžaduje zmeny v celom 
spektre politík a kolektívne úsilie všetkých 
odvetví hospodárstva a spoločnosti, ako 

(16) Transformácia na klimatickú 
neutralitu si vyžaduje zmeny v celom 
spektre politík a značné kolektívne úsilie 
všetkých odvetví hospodárstva a 
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skonštatovala Komisia vo svojom 
oznámení s názvom „Európsky zelený 
dohovor“. Európska rada vo svojich 
záveroch zo zasadnutia z 12. decembra 
2019 uviedla, že všetky relevantné právne 
predpisy a politiky Únie musia byť v 
súlade s plnením zámeru dosiahnuť 
klimatickú neutralitu a prispievať k nemu, 
pričom sa v nich musí rešpektovať zásada 
rovnakých podmienok pre všetkých, a 
vyzvala Komisiu, aby preskúmala, či je na 
tento účel potrebné upraviť existujúce 
pravidlá.

spoločnosti, ako skonštatovala Komisia vo 
svojom oznámení s názvom „Európsky 
zelený dohovor“. Európska rada vo svojich 
záveroch zo zasadnutia z 12. decembra 
2019 uviedla, že všetky relevantné právne 
predpisy a politiky Únie musia byť v 
súlade s plnením zámeru dosiahnuť 
klimatickú neutralitu a prispievať k nemu, 
pričom sa v nich musí rešpektovať zásada 
rovnakých podmienok pre všetkých, a 
vyzvala Komisiu, aby preskúmala, či je na 
tento účel potrebné upraviť existujúce 
pravidlá.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16 a) Vytvorenie odolnosti voči zmene 
klímy a prispôsobenie sa nevyhnutným 
vplyvom zmeny klímy si vyžaduje aj 
spoločné úsilie hospodárskych a 
sociálnych sektorov a konzistentnosť 
právnych predpisov a politík Únie.

Pozmeňujúci návrh 26

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 

(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 
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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 
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.

mali svoju úlohu zohrávať všetky sektory. 
Vzhľadom na cieľ Únie, ktorým je 
dosiahnuť klimatickú neutralitu 
najneskôr do roku 2050, sa cieľ v oblasti 
klímy na rok 2030 zvyšuje na zníženie 
emisií v porovnaní s úrovňami z roku 
1990 o aspoň 55 %. Cieľ Únie v oblasti 
klimatickej neutrality by sa mal okrem 
iného dosiahnuť vypracovaním a v 
prípade potreby revíziou príslušných 
právnych predpisov Únie. Navyše by 
Komisia na základe výsledku posúdenia 
vplyvu mala do 30. júna 2021 posúdiť, 
ako by sa v záujme dosiahnutia nového 
navrhovaného cieľa  zníženia emisií mali 
zmeniť právne predpisy Únie vrátane 
relevantných častí balíka Čistá energia 
pre všetkých Európanov, ktorými sa 
vykonáva uvedený cieľ. Po dôkladnom 
posúdení vplyvu by Komisia do 30. 
septembra 2025 mala preskúmať aj 
možnosti stanovenia cieľa Únie v oblasti 
znižovania emisií na rok 2040 a podľa 
potreby predložiť Európskemu 
parlamentu a Rade návrhy.

__________________ __________________
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).

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).

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

17 a) Na dosiahnutie cieľa v oblasti 
klímy do roku 2030 a klimatickej 
neutrality najneskôr do roku 2050 by 
Únia mala pokračovať vo svojej práci 
zameranej na silné udržateľné 
hospodárstvo, a to najmä posilnením 
svojho úsilia minimalizovať a v 
konečnom dôsledku postupne ukončiť 
využívanie fosílnych palív v časovom 
rámci, ktorý je v súlade s cieľmi tohto 
nariadenia, pričom by mala zohľadniť 
preklenovaciu úlohu zemného plynu pri 
prechode na uhlíkovo neutrálne 
hospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

17b) Komisia vypracovala a prijala 
niekoľko iniciatív v právnych predpisoch 
v oblasti energetiky, najmä pokiaľ ide o 
energiu z obnoviteľných zdrojov, 
energetickú efektívnosť vrátane 
energetickej hospodárnosti budov. Tieto 
iniciatívy by sa mali zohľadniť pri 
vnútroštátnom dlhodobom pokroku v úsilí 
o dosiahnutie cieľa Únie v oblasti 
klimatickej neutrality do roku 2050.

Pozmeňujúci návrh 29

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 

(18) S cieľom zabezpečiť, aby Únia a 
členské štáty vytrvali na ceste k naplneniu 
vytýčeného zámeru dosiahnuť klimatickú 
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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.

neutralitu, ako aj zaručiť pokrok pri 
adaptácii na zmenu klímy by Komisia mala 
dosiahnutý pokrok a medzery v 
požadovanej podpore 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. Komisia by mala posúdiť, či 
sú všetky opatrenia a legislatívne návrhy 
Únie v súlade s cieľom klimatickej 
neutrality a či sa zaoberajú otázkami 
zmeny klímy. 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 dostatočné na zvýšenie 
schopnosti adaptácie, posilnenie odolnosti 
alebo zníženie miery zraniteľnosti voči 
zmene klímy.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Komisia by mala zaručiť spoľahlivé 
a objektívne posúdenie na základe 
najaktuálnejších vedeckých, technických a 
spoločensko-ekonomických zistení 
reprezentatívnych pre širokú škálu 
nezávislých expertíz a svoje posúdenia by 
mala založiť na relevantných informáciách 
vrátane informácií, ktoré predkladajú a 
nahlasujú členské štáty, správ Európskej 
environmentálnej agentúry, najlepších 
dostupných vedeckých dôkazov vrátane 
správ IPCC. Vzhľadom na skutočnosť, že 
Komisia sa zaviazala preskúmať spôsoby, 

(19) Komisia by mala zaručiť spoľahlivé 
a objektívne posúdenie na základe 
najaktuálnejších vedeckých, technických a 
spoločensko-ekonomických zistení 
reprezentatívnych pre širokú škálu 
nezávislých expertíz a svoje posúdenia by 
mala založiť na relevantných informáciách 
vrátane informácií, ktoré predkladajú a 
nahlasujú členské štáty, správ Európskej 
environmentálnej agentúry, najlepších 
dostupných vedeckých dôkazov vrátane 
správ IPCC, posledného hodnotenia v 
súlade s článkom 14 Parížskej dohody a 
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ako by mohol verejný sektor využívať 
taxonómiu EÚ v kontexte európskej 
zelenej dohody, dané posúdenie by malo 
zahŕňať informácie o environmentálne 
udržateľnom investovaní zo strany Únie i 
členských štátov v súlade s nariadením 
(EÚ) 2020/… (nariadenie o taxonómii), 
keď také informácie budú k dispozícii. 
Komisia by mala využívať prípadné 
dostupné európske štatistiky a údaje a 
vyhľadávať možnosti odborného 
preskúmania. Európska environmentálna 
agentúra by mala podľa potreby pomáhať 
Komisii a v súlade s jej ročným pracovným 
programom.

dohovoru UNFCC. Vzhľadom na 
skutočnosť, že Komisia sa zaviazala 
preskúmať spôsoby, ako by mohol verejný 
sektor využívať taxonómiu EÚ v kontexte 
európskej zelenej dohody, dané posúdenie 
by malo zahŕňať informácie o 
environmentálne udržateľnom investovaní 
zo strany Únie i členských štátov v súlade s 
nariadením (EÚ) 2020/… (nariadenie o 
taxonómii), keď také informácie budú k 
dispozícii. Komisia by mala využívať 
prípadné dostupné európske a globálne 
štatistiky a údaje a vyhľadávať možnosti 
odborného preskúmania. Európska 
environmentálna agentúra by mala podľa 
potreby pomáhať Komisii a v súlade s jej 
ročným pracovným programom.

Pozmeňujúci návrh 31

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 zainteresovaných strán 
vrátane odborových organizácií, 
akademických a výskumných organizácií 
a priemyslu, a tak posilniť postavenie 
občanov a umožniť im podnikať kroky 
smerom k dosiahnutiu spravodlivej, 
klimatickej neutrálnej spoločnosti odolnej 
proti zmene klímy, a to aj prostredníctvom 
Európskeho klimatického paktu.

Pozmeňujúci návrh 32
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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 je potrebné, aby sa 
v záujme rovnakého zastúpenia pri 
príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty doručovali Európskemu 
parlamentu a Rade v rovnakom čase ako 
odborníkom z členských štátov, a aby mali 
odborníci Európskeho parlamentu a Rady 
systematický prístup na zasadnutia skupín 
odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú 
prípravou delegovaných aktov.

(21) Na zabezpečenie predvídateľnosti a 
dôvery pre všetky hospodárske subjekty 
vrátane podnikov, pracovníkov, 
odborových zväzov, 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 Komisia mala posúdiť 
možnosti štruktúry a podoby indikatívnej 
trajektórie na úrovni Únie s cieľom 
dosiahnuť cieľ Únie na rok 2020 v oblasti 
klímy a nulovej bilancie emisií 
skleníkových plynov v Únii najneskôr do 
roku 2050 a mala by Európskemu 
parlamentu a Rade predložiť legislatívny 
návrh.

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

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Z podstaty zmeny klímy vyplýva, (23) Z podstaty zmeny klímy vyplýva, 
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že ide o cezhraničný problém, v súvislosti s 
ktorým sú v záujme účinného doplnenia a 
posilnenia vnútroštátnych politík potrebné 
koordinované opatrenia na úrovni Únie. 
Keďže ciele tohto nariadenia, medzi ktoré 
patrí konkrétny cieľ dosiahnuť do roku 
2050 v Únii klimatickú neutralitu, 
nedokážu členské štáty dosiahnuť osamote, 
ale z dôvodu ich rozsahu a účinkov ich 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
môže Únia prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity podľa článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality podľa uvedeného 
článku toto nariadenie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

že ide o cezhraničný problém, v súvislosti s 
ktorým sú v záujme účinného doplnenia a 
posilnenia vnútroštátnych politík potrebné 
koordinované a solidárne opatrenia na 
úrovni Únie. Keďže ciele tohto nariadenia, 
medzi ktoré patrí konkrétny cieľ dosiahnuť 
do roku 2050 v Únii klimatickú neutralitu, 
nedokážu členské štáty dosiahnuť osamote, 
ale z dôvodu ich rozsahu a účinkov ich 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
môže Únia prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity podľa článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality podľa uvedeného 
článku toto nariadenie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

23 a) Dobre fungujúci vnútorný trh s 
energiou je dôležitou zložkou energetickej 
transformácie a pomôže zabezpečiť jeho 
finančnú životaschopnosť. Rozvoj 
inteligentných a digitálnych 
integrovaných elektrických a 
plynárenských sietí, ktoré sú v súlade s 
cieľom v oblasti klímy a energetiky preto 
musí mať najvyššiu prioritu vo 
viacročnom finančnom rámci (TEN siete 
a Nástroj na prepájanie Európy). 
Programy obnovy po skončení pandémie 
COVID-19 musia podporovať aj rozvoj 
nadnárodných energetických sietí. Účinné 
a rýchle rozhodovacie postupy sú potrebné 
na podporu nadnárodného rozvoja sietí, 
najmä v oblasti infraštruktúry plynu 
orientovanej na budúcnosť, ktorá je 
kompatibilná s vodíkom.

Pozmeňujúci návrh 35
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

23 b) Európske aliancie, najmä v 
odvetviach batérií a vodíka, majú 
mimoriadny význam: sú koordinované na 
európskej úrovni a ponúkajú veľké 
príležitosti pre regionálne procesy obnovy 
po skončení pandémie COVID-19 a 
úspešné štrukturálne zmeny. Zákonné 
požiadavky musia vytvoriť rámec pre 
inovácie v oblasti mobility šetrnej ku 
klíme a výroby energie. Týmto alianciám 
by sa mala poskytnúť primeraná podpora 
a financovanie a mali by byť tiež 
súčasťou budúcej zahraničnej a susedskej 
politiky, ako aj obchodných dohôd.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 a rýchle znižovanie emisií 
skleníkových plynov a zlepšenie ich 
odstraňovania prostredníctvom [..]záchytov 
v Únii.

Pozmeňujúci návrh 37

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 

V tomto nariadení sa stanovuje záväzný 
zámer dosiahnuť najneskôr do roku 2050 
klimatickú neutralitu Únie a každého 
členského štátu v záujme plnenia 
dlhodobých teplotných cieľov 
stanovených v článku 2 Parížskej dohody, 
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globálneho cieľa týkajúceho sa adaptácie 
na zmenu klímy stanoveného v článku 7 
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 podporovať európsku priemyselnú 
silu na kľúčových trhových segmentoch, a 
tak chrániť a vytvárať dôstojnú prácu a 
kvalitné pracovné miesta.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie uznáva zmenu klímy ako 
kolektívnu výzvu, ktorá si vyžaduje 
kolektívne riešenia založené na 
spravodlivej a korektnej transformácii. V 
duchu spravodlivosti by mal každý členský 
štát a každý hospodársky sektor prispieť k 
riešeniu tejto výzvy.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 záchytov 
skleníkových plynov uvedených v časti 2 
prílohy V k nariadeniu (EÚ) 2018/1999.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1a
Vymedzenie pojmov

– „klimatická neutralita“ je nulová 
bilancia emisií skleníkových plynov v 
rámci Únie s cieľom dosiahnuť 
rovnováhu medzi domácimi 
antropogénnymi emisiami Únie zo zdrojov 
a odstránením záchytov skleníkových 
plynov v rámci Únie;

Pozmeňujúci návrh 41

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. V Únii čo najskôr a 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 čisté nulové emisie 
skleníkových plynov v Únii. Každý členský 
štát dosiahne nulovú bilanciu emisií 
najneskôr do roku 2050. Po tomto dátume 
musia záchyty skleníkových plynov 
prekročiť emisie.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

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 

2. Príslušné inštitúcie Únie a členské 
štáty sú povinné prijať potrebné opatrenia 
na úrovni Únie a na vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni, vďaka 
ktorým bude možné individuálne a v 
dôsledku toho aj kolektívne dosiahnuť 
zámer týkajúci sa čistých nulových emisií 
stanovený v odseku 1, a to s prihliadnutím 
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členskými štátmi. na význam podpory 
konkurencieschopnosti Únie, sociálnej a 
hospodárskej súdržnosti a ochrany 
zraniteľných spotrebiteľov, ako aj 
spravodlivosti, solidarity a spravodlivej 
transformácie medzi členskými štátmi .

Pozmeňujúci návrh 43

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 
článku 2 ods. 1 sa cieľ zníženia emisií 
skleníkových plynov na domácom trhu v 
celej Únii (GHG) stanoví aspoň na úrovni 
o 55% menej v porovnaní s rokom 1990.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4

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 

4. Komisia do 30. júna 2021 posúdi, 
ako by sa v záujme dosiahnutia cieľa Únie 
v oblasti klímy stanoveného v článku 2 
ods. 3 a cieľa týkajúceho sa klimatickej 
neutrality stanoveného v článku 2 ods. 1 
mali zmeniť všetky relevantné právne 
predpisy Únie, ktorými sa vykonáva cieľ 
Únie na rok 2030. K posúdeniu Komisie sa 
podľa potreby priložia legislatívne 
návrhy.
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legislatívnych návrhov, a to v súlade so 
zmluvami.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4 a. Komisia do 30. septembra 2025 v 
kontexte zámeru týkajúceho sa 
klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1 a na základe dôkladného 
posúdenia vplyvu preskúma možnosti 
stanovenia cieľa Únie v oblasti zníženia 
emisií na rok 2040 a podľa potreby 
predloží legislatívne návrhy Európskemu 
parlamentu a Rade. Pri skúmaní možností 
pre cieľ v oblasti klímy na rok 2040 
Komisia zohľadní kritériá stanovené v 
článku 3 ods. 3. V posúdení vplyvu sa 
posúdi, ako by sa mali zmeniť právne 
predpisy Únie relevantné pre splnenie 
tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh 46

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. Do ... [Dvanásť mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
Komisia predloží legislatívny návrh, v 
ktorom stanoví orientačnú trajektóriu na 
úrovni Únie na dosiahnutie cieľa Únie v 
oblasti klímy do roku 2030 stanoveného v 
článku 2 ods. 3 a cieľa klimatickej 
neutrality stanoveného v článku 2 ods. 1.
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Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Východiskovým bodom danej 
trajektórie je cieľ Únie v oblasti klímy na 
rok 2030, ktorý je stanovený v článku 2 
ods. 3.

2. Východiskový bod Únie uvedený v 
odseku 1 sa začína od... [šesť mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti legislatívneho 
návrhu uvedeného v odseku 1] a stanoví 
sa na základe dvojročných míľnikov.

Pozmeňujúci návrh 48

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 stanovení trajektórie v súlade s 
odsekom 1 Komisia môže prihliadať na 
tieto kritériá:

Pozmeňujúci návrh 49

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) socioekonomickú stopu;

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) nákladovú účinnosť a hospodársku 
efektívnosť;

a) nákladovú účinnosť a energetickú 
efektívnosť, pričom zohľadní sociálne, 
hospodárske a environmentálne náklady 
na nečinnosť a nedostatočné alebo 
oneskorené opatrenia v oblasti klímy;
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Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) konkurencieschopnosť 
hospodárstva Únie;

b) konkurencieschopnosť 
hospodárstva Únie a jej kľúčových 
sektorov vrátane súčasného stavu rozvoja 
európskych MSP vytvorením testu MSP;

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) best available technology; c) najlepšie dostupné technológie, ich 
súčasný prienik na trh a perspektívy 
budúceho zavádzania vyspelých nových 
technológií a prelomových inovácií pri 
súčasnom rešpektovaní zásady 
technologickej neutrality a zabránení 
akémukoľvek možnému efektu 
odkázanosti;

Pozmeňujúci návrh 53

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) náklady na vyradenie z prevádzky 
a recykláciu príslušných technológií, ako 
aj ich vplyv na životné prostredie a 
biodiverzitu vrátane vplyvu ťažby surovín;

Pozmeňujúci návrh 54
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) efektívnosť zdrojov, ekonomickú 
dostupnosť, dostupnosť a bezpečnosť 
dodávok energie a surovín;

Pozmeňujúci návrh 55

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) dostupnosť nízkouhlíkových a 
klimaticky neutrálnych surovín, energie, 
potrebnej infraštruktúry a 
nízkouhlíkových technológií a náklady na 
ne;

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) potrebu minimalizovať a v 
konečnom dôsledku postupne ukončiť 
využívanie fosílnych palív, a tým aj 
závislosť Únie od nich, v časovom rámci, 
ktorý je v súlade s cieľom klimatickej 
neutrality stanoveným v článku 2 ods. 1 
tohto nariadenia, pričom sa zohľadní 
preklenovacia úloha zemného plynu pri 
prechode na uhlíkovo neutrálne 
hospodárstvo;

Pozmeňujúci návrh 57

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

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

e) spravodlivosť a solidaritu medzi 
členskými štátmi a v rámci nich vzhľadom 
na rozdielne východiskové pozície a 
vnútroštátne okolnosti;

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 3– odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) potrebu zabezpečiť perspektívnu 
environmentálnu účinnosť a napredovanie;

f) potrebu zabezpečiť perspektívnu 
environmentálnu integritu, účinnosť 
a napredovanie v súlade s článkom 4 ods. 
3 Parížskej dohody;

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) investičné potreby a príležitosti; g) investičné cykly, potreby a 
príležitosti a potrebu predvídateľnosti pre 
odvetvia hospodárstva a regulačnú 
stabilitu investícií, pričom sa zohľadňuje 
riziko uviaznutých aktív;

Pozmeňujúci návrh 60

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) spravodlivé rozdelenie zaťaženia a 
potenciál znižovania emisií skleníkových 
plynov v odvetviach hospodárstva, ich 
energetickú efektívnosť a vynaložené 
investičné úsilie v súvislosti s 
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dekarbonizáciou;

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) potrebu zabezpečiť spravodlivú a 
sociálne korektnú transformáciu;

h) potrebu zabezpečiť spravodlivú a 
sociálne korektnú transformáciu pre všetky 
časti spoločnosti s prihliadnutím na 
potenciálny sociálny vplyv budúcich 
opatrení;

Pozmeňujúci návrh 62

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) posúdenie energetickej chudoby a 
zraniteľnosti každého členského štátu, 
pokrok pri ich znižovaní vrátane 
hodnotenia spoľahlivosti dodávok 
energie;

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) medzinárodný vývoj a úsilie 
vynaložené na dosiahnutie dlhodobých 
cieľov Parížskej dohody, ako aj kľúčového 
cieľa Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy;

i) medzinárodný vývoj a globálne 
úsilie vynaložené aj tretími krajinami na 
dosiahnutie dlhodobých cieľov Parížskej 
dohody v oblasti klímy, ako aj kľúčového 
cieľa Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy;

Pozmeňujúci návrh 64
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) predchádzanie úniku uhlíka a 
účinné opatrenia na ochranu úniku 
uhlíka uplatňované najmä v energeticky 
náročných priemyselných odvetviach, 
ktoré súťažia na celosvetovej úrovni, a 
úloha nástrojov obchodnej politiky;

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno i b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ib) uhlíkovú stopu konečných 
výrobkov a spotrebu v Únii;

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno i c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ic) potrebu podporovať využívanie 
produktov z obnoviteľných zdrojov a 
obehovosť vo všetkých odvetviach;

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) najlepšie dostupné a najnovšie 
vedecké dôkazy vrátane najnovších správ 
IPCC.

j) najlepšie dostupné a najnovšie 
vedecké dôkazy vrátane najnovších správ 
IPCC a IPBES;
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Pozmeňujúci návrh 68

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) ciele OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja:

Pozmeňujúci návrh 69

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

jb) vplyv pandémie COVID-19 a 
vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej 
Británie a Severného Írska z Únie na 
hospodársku situáciu v Únii a jej 
kľúčových hospodárskych odvetviach;

Pozmeňujúci návrh 70

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

jc) potrebu zabezpečiť súlad s 
ostatnými politickými cieľmi  a právnymi 
predpismi Únie;

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 a. Komisia preskúma trajektóriu 
Únie uvedenú v odseku 1 tohto článku 
najneskôr šesť mesiacov po každom 
globálnom hodnotení uvedenom v článku 



PE652.274v02-00 38/54 AD\1212562SK.docx

SK

14 Parížskej dohody a v prípade potreby 
predloží legislatívny návrh na jej úpravu.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Úlohou príslušných inštitúcií Únie 
a členských štátov je zabezpečovať 
nepretržitý pokrok pri zlepšovaní 
schopnosti adaptácie, posilňovaní 
odolnosti a znižovaní zraniteľnosti voči 
zmene klímy v súlade s článkom 7 
Parížskej dohody.

1. Členské štáty a príslušné inštitúcie 
Únie zabezpečia neustály pokrok pri 
zvyšovaní adaptačnej kapacity, 
posilňovaní výskumu, posilňovaní 
odolnosti a znižovaní zraniteľnosti voči 
zmene klímy a podpore spravodlivej 
transformácie s cieľom splniť ciele 
článku 7 Parížskej dohody a ciele v oblasti 
adaptácie stanovené v článku 19 a prílohe 
VIII k nariadeniu (EÚ) 2018/1999.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty musia vypracovať a 
vykonávať adaptačné stratégie a plány 
zahŕňajúce komplexné rámce riadenia 
rizík, ktoré sú založené na solídnych 
východiskových ukazovateľoch v oblasti 
zraniteľnosti voči zmene klímy a na 
súvisiacich posúdeniach pokroku.

2. Členské štáty vypracujú, 
vykonávajú adaptačné stratégie a plány 
zahŕňajúce komplexné rámce riadenia 
rizík, ktoré sú založené na solídnych 
východiskových ukazovateľoch v oblasti 
zraniteľnosti voči zmene klímy a na 
súvisiacich posúdeniach pokroku, a tieto 
stratégie a plány nahlasujú Komisii v 
súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) 
2018/1999. Tieto stratégie a plány 
zahŕňajú opatrenia a činnosti v súlade s 
vnútroštátnymi cieľmi a zámermi 
stanovenými v oblasti adaptácie na zmenu 
klímy a zabezpečujú primerané 
financovanie, a to aj z verejných a 
súkromných zdrojov.



AD\1212562SK.docx 39/54 PE652.274v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a. Komisia pomôže členským štátom 
pri vypracúvaní týchto stratégií a plánov 
tým, že zozbiera a poskytne údaje 
o budúcich vplyvoch na klímu v celej Únii 
a podporné opatrenia zaoberajúce sa 
sociálnymi aspektmi energetickej 
chudoby.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do 30. septembra 2023 a potom každých 5 
rokov Komisia posúdi spolu s posúdením 
stanoveným v článku 29 ods. 5 nariadenia 
(EÚ) 2018/1999:

Do 30. septembra 2023 a potom každé 2 
roky Komisia posúdi spolu s posúdením 
stanoveným v článku 29 ods. 5 nariadenia 
(EÚ) 2018/1999:

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) kolektívny pokrok na globálnej 
úrovni pri dosahovaní cieľov uvedených v 
článku 2 Parížskej dohody;

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) kolektívny pokrok, ktorý dosiahli 
všetky členské štáty pri dosahovaní cieľa 
silného, udržateľného a vysokovýkonného 
priemyslu pre hospodárstvo Únie a 
zvýšenia podielu priemyslu na HDP Únie;

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bc) prijaté opatrenia a spoločný 
pokrok, ktorý dosiahli všetky členské štáty 
pri dosahovaní cieľov plánov spravodlivej 
transformácie, aby sa nezabudlo na 
žiadnu časť spoločnosti a hospodárstva;

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bd) kolektívny pokrok všetkých 
členských štátov v boji proti energetickej 
chudobe;

Pozmeňujúci návrh 80

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 

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 
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(EÚ) 2018/1999. (EÚ) 2018/1999 a zverejní ich.

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Do 30. septembra 2023 a potom 
každých 5 rokov Komisia preskúma:

2. Do 30. septembra 2023 a potom 
každé 2 roky Komisia preskúma:

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

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 a politík Únie 
vrátane odvetvových právnych predpisov 
so zámerom týkajúcim sa klimatickej 
neutrality stanoveným v článku 2 ods. 1, 
ktorý je vyjadrený trajektóriou uvedenou 
v článku 3 ods. 1 a s globálnym rozvojom 
v súlade s cieľom Parížskej dohody;

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) primeranosť opatrení Únie na 
zabezpečenie pokroku pri dosahovaní 
priemyselných cieľov Únie, ako aj na 
zabezpečenie účinnej ochrany pred 
únikom uhlíka;

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) primeranosť opatrení Únie 
dosiahnuť ciele pri dosahovaní cieľov 
plánov spravodlivej transformácie, aby sa 
nezabudlo na žiadnu časť spoločnosti a 
hospodárstva;

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bc) primeranosť opatrení Únie na 
zabezpečenie pokroku pri boji 
s energetickou chudobou.

Pozmeňujúci návrh 86

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 a politiky 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. Následne 
o tom informuje aj Európsky parlament 
a Radu.

Pozmeňujúci návrh 87
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

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 zosúladenie všetkých 
návrhov opatrení Únie alebo 
legislatívnych návrhov so zámerom 
týkajúcim sa klimatickej neutrality 
stanovenej v článku 2 ods. 1, ktorý je 
vyjadrený už stanovenou trajektóriou 
uvedenou v článku 3 ods. 1, a jeho 
dôsledky pre spoločnosť a hospodárstvo, 
a túto analýzu zahrnie do akéhokoľvek 
posúdenia vplyvu sprevádzajúceho tieto 
opatrenia alebo návrhy, pričom uvedené 
posúdenie a jeho výsledok zverejní v čase 
prijatia predmetného návrhu.

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do 30. septembra 2023 a potom každých 5 
rokov Komisia preskúma:

Do 30. septembra 2023 a potom každé 2 
roky Komisia preskúma:

Pozmeňujúci návrh 89

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 

a) súlad identifikovaných 
vnútroštátnych opatrení zohľadňujúcich 
národné energetické a klimatické plány 
alebo dvojročné správy o pokroku 
predkladaných v súlade s nariadením (EÚ) 
2018/1999, ktoré sú relevantné pre 
dosiahnutie zámeru týkajúceho sa 
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klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1, s uvedeným zámerom 
vyjadreným trajektóriou uvedenou v 
článku 3 ods. 1;

klimatickej neutrality stanoveného 
v článku 2 ods. 1, s uvedeným zámerom 
vyjadreným trajektóriou uvedenou 
v článku 3 ods. 1;

Pozmeňujúci návrh 90

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) primeranosť relevantných 
vnútroštátnych opatrení na zabezpečenie 
pokroku pri adaptácii v zmysle článku 4.

b) relevantné vnútroštátne opatrenia 
na zabezpečenie pokroku pri adaptácii 
v zmysle článku 4 a ich účinnosť;

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) vplyv vykonaných opatrení na 
vnútroštátnu hospodársku a sociálnu 
situáciu;

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) vplyv politiky v oblasti klímy na 
tvorbu priemyselných hodnôt a jej prínos 
ku konkurencieschopnejšiemu a 
odolnejšiemu hospodárstvu;

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b c (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bc) prijaté opatrenia a pokrok, ktorý 
dosiahli všetky členské štáty pri 
dosahovaní cieľov plánov spravodlivej 
transformácie, aby sa nezabudlo na 
žiadnu časť spoločnosti a hospodárstva;

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bd) vnútroštátne opatrenia na 
zabezpečenie pokroku pri boji 
s energetickou chudobou;

Pozmeňujúci návrh 95

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 pokroku 
posudzovaného v súlade s článkom 5 
ods. 1, úrovňou využívania vnútroštátnych 
zdrojov a hospodárskou a sociálnou 
situáciou zistí, že opatrenia členského štátu 
nie sú v súlade so zámerom Únie v oblasti 
klimatickej neutrality vyjadreným 
trajektóriou uvedenou v článku 3 ods. 1 
alebo nie sú nedostatočné na zabezpečenie 
pokroku pri adaptácii v zmysle článku 4, 
môže pre tento členský štát vydať 
odporúčania. Komisia je povinná tento 
pokrok a tieto odporúčania sprístupniť 
verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 96
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zo správ Európskej 
environmentálnej agentúry (EEA);

b) zo správ Európskej 
environmentálnej agentúry 
(EEA), Spoločného výskumného centra 
JRC a relevantných orgánov UNFCC;

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) z európskych štatistík a údajov 
vrátane údajov o stratách spôsobených 
nepriaznivými vplyvmi klímy, ak sú k 
dispozícii; a

c) z európskych a celosvetových 
štatistík a údajov, pozorovaných a 
projektovaných vrátane údajov o úsilí 
hlavných emitentov, ako aj o stratách 
spôsobených nepriaznivými vplyvmi 
klímy, ak sú k dispozícii; a

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) najnovšie globálne zhodnotenie 
uvedené v článku 14 Parížskej dohody;

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) z najlepších dostupných vedeckých 
dôkazov vrátane najnovších správ IPCC a 
IPBES; a
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Pozmeňujúci návrh 100

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.

Úlohou Komisie je angažovať sa vo 
všetkých sférach spoločnosti, a tak posilniť 
postavenie občanov a umožniť im 
podnikať kroky smerom k sociálne 
spravodlivej, 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, regionálnych a 
miestnych orgánov, podnikov, 
zainteresovaných strán, akademickej 
obce, občanov a občianskej spoločnosti, 
s cieľom umožniť výmenu najlepších 
postupov a identifikovať potreby a 
opatrenia, ktoré sa majú vykonať, aby sa 
prispelo k dosiahnutiu zámerov tohto 
nariadenia. Komisia a členské štáty 
nabádajú všetky časti spoločnosti, aby si 
stanovili svoje ciele na zníženie svojich 
emisií skleníkových plynov. 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.

Pozmeňujúci návrh 101

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 
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stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované 
akty uvedené v článku 1 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú od ...[ÚP: 
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. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s odborníkmi, ktorých 
určil každý členský štát 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 
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.

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
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Nariadenie (EÚ) č. 2018/1999
Článok 2 – bod 11

Platný text Pozmeňujúci návrh

2 a) V článku 2 sa bod 11 nahrádza 
takto:

(11) „ciele Únie v oblasti energetiky a 
klímy do roku 2030“ sú záväzný cieľ v 
rámci celej Únie dosiahnuť do roku 2030 v 
celom hospodárstve v porovnaní s rokom 
1990 domáce zníženie emisií skleníkových 
plynov aspoň o 40 %, záväzný cieľ na 
úrovni Únie dosiahnuť, aby podiel energie 
z obnoviteľných zdrojov tvoril v roku 2030 
aspoň 32 % energie spotrebovanej v Únii, 
hlavný cieľ na úrovni Únie zlepšiť do roku 
2030 energetickú efektívnosť aspoň o 
32,5 % a cieľ týkajúci sa prepojenia 
elektrických sietí na úrovni 15 % do roku 
2030 alebo akékoľvek následné ciele v 
tomto ohľade, odsúhlasené Európskou 
radou alebo Európskym parlamentom a 
Radou na rok 2030;

(11) „ciele Únie v oblasti energetiky a 
klímy do roku 2030“ sú záväzný cieľ v 
rámci celej Únie dosiahnuť do roku 2030 v 
celom hospodárstve domáce zníženie 
emisií skleníkových plynov podľa článku 
2 ods. 3 nariadenia …/... [klimatický 
predpis], záväzný cieľ na úrovni Únie 
dosiahnuť v roku 2030 podiel energie z 
obnoviteľných zdrojov podľa článku 3 
ods. 1 smernice (EÚ) 2018/2001, hlavný 
cieľ na úrovni Únie zlepšiť do roku 2030 
energetickú efektívnosť podľa článku 1 
ods. 1 smernice 2012/27/EÚ a cieľ 
týkajúci sa prepojenia elektrických sietí na 
úrovni 15 % do roku 2030;

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1999
Článok 3 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) posúdenia vplyvov plánovaných 
politík a opatrení na splnenie zámerov 
uvedených v písmene b) tohto odseku 
vrátane ich súladu so zámerom Únie 
týkajúcim sa dosiahnutia klimatickej 
neutrality stanoveným v článku 2 
nariadenia .../... [klimatický predpis], s 
dlhodobými cieľmi v oblasti znižovania 
emisií skleníkových plynov podľa 
Parížskej dohody a dlhodobými stratégiami 
v zmysle článku 15;

f) posúdenia vplyvov plánovaných 
politík a opatrení, a to aj v zmysle 
hospodárskej konkurencieschopnosti ja 
celosvetovej úrovni a dôsledkov pre 
priemysel a spoločnosť, najmä pre boj 
proti chudobe, na splnenie zámerov 
uvedených v písmene b) tohto odseku 
vrátane ich súladu so zámerom Únie 
týkajúcim sa dosiahnutia klimatickej 
neutrality stanoveným v článku 2 
nariadenia .../... [klimatický predpis], s 
dlhodobými cieľmi v oblasti znižovania 
emisií skleníkových plynov podľa 
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Parížskej dohody a dlhodobými stratégiami 
v zmysle článku 15;

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1999
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát je povinný zaviesť 
viacúrovňový dialóg v oblasti klímy a 
energetiky podľa vnútroštátnych pravidiel, 
v rámci ktorého budú môcť miestne 
orgány, organizácie občianskej spoločnosti, 
podnikateľská komunita, investori a iné 
príslušné zainteresované strany a široká 
verejnosť aktívne spolupracovať a 
diskutovať o možnostiach dosiahnutia 
zámeru Únie týkajúceho sa klimatickej 
neutrality, ktorý je stanovený v článku 2 
nariadenia .../... [klimatický predpis], ako 
aj o rôznych scenároch, s ktorými sa (aj v 
dlhodobom horizonte) počíta v rámci 
politík v oblasti energetiky a klímy, pričom 
musí preskúmať dosiahnutý pokrok, pokiaľ 
už nedisponuje systémom slúžiacim na 
rovnaký účel. V rámci tohto dialógu bude 
možné diskutovať o integrovaných 
národných energetických a klimatických 
plánoch;

Každý členský štát je povinný zaviesť 
viacúrovňový dialóg v oblasti klímy 
a energetiky podľa vnútroštátnych 
pravidiel, v rámci ktorého budú môcť 
občania, miestne orgány, akademická 
obec, organizácie občianskej spoločnosti 
vrátane sociálnych partnerov, odborové 
zväzy, podnikateľská komunita, najmä 
zástupcovia MSP, investori a iné príslušné 
zainteresované strany a široká verejnosť 
aktívne spolupracovať a diskutovať 
o možnostiach dosiahnutia zámeru Únie 
týkajúceho sa klimatickej neutrality, ktorý 
je stanovený v článku 2 nariadenia .../... 
[klimatický predpis], ako aj o rôznych 
scenároch, s ktorými sa (aj v dlhodobom 
horizonte) počíta v rámci politík v oblasti 
energetiky a klímy, pričom musí 
preskúmať dosiahnutý pokrok, pokiaľ už 
nedisponuje systémom slúžiacim na 
rovnaký účel. V rámci daného dialógu sa 
môžu prediskutovať integrované národné 
energetické a klimatické plány, stratégie 
spravodlivej transformácie a odvetvové 
plány a stratégie.

Pozmeňujúci návrh 105

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1999
Článok 15 – odsek 1
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Platný text Pozmeňujúci návrh

5 a) V článku 15 sa ods. 1 nahrádza 
takto:

Každý členský štát do 1. januára 2020 a 
následne do 1. januára 2029 a potom 
každých 10 rokov pripraví a predloží 
Komisii svoju dlhodobú stratégiu s 
perspektívou aspoň 30 rokov. Členské 
štáty by mali v prípade potreby uvedené 
stratégie aktualizovať každých päť rokov.

Každý členský štát do 1. januára 2020 
a následne do 1. januára 2029 a potom 
každých 10 rokov pripraví a predloží 
Komisii svoju dlhodobú stratégiu 
s perspektívou na rok 2050 a na 30 rokov. 
Členské štáty by mali v prípade potreby 
uvedené stratégie aktualizovať každých päť 
rokov.

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1999
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) dosiahnutiu dlhodobého zníženia 
emisií skleníkových plynov a zlepšeniu ich 
odstraňovania záchytmi vo všetkých 
sektoroch v súlade so zámerom Únie 
týkajúcim sa klimatickej neutrality, ktorý 
je stanovený v článku 2 nariadenia .../... 
[klimatický predpis];“.

c) dosiahnutiu dlhodobého zníženia 
emisií skleníkových plynov a zlepšeniu ich 
odstraňovania záchytmi vo všetkých 
sektoroch v súlade so zámerom Únie v 
kontexte potrebných znížení podľa 
Medzinárodného panelu pre zmenu klímy 
(IPCC - Intergovernmental Panel on 
Climate Change) znížiť emisie 
skleníkových plynov Únie nákladovo 
efektívnym spôsobom a posilniť ich 
odstraňovanie záchytmi pri dosahovaní 
teplotných cieľov stanovených v Parížskej 
dohode tak, aby sa v Únii čo najskôr a 
najneskôr do roku 2050 dosiahol vyvážený 
stav medzi antropogénnymi emisiami 
skleníkových plynov zo zdrojov a 
odstraňovaním záchytmi a potom podľa 
možnosti dosiahli negatívne emisie;

Pozmeňujúci návrh 107

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 6 b (nový)
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Nariadenie (EÚ) č. 2018/1999
Článok 29 – odsek 1 – písmeno a

Platný text Pozmeňujúci návrh

6 b) V článku 29 ods. 1 sa písmeno a) 
nahrádza takto:

a) pokrok dosiahnutý na úrovni Únie pri 
plnení zámerov energetickej únie vrátane 
prvého desaťročného obdobia, pokiaľ ide 
o ciele Únie v oblasti energetiky a klímy 
do roku 2030, najmä na účely zabránenia 
akýmkoľvek rozdielom, pokiaľ ide o ciele 
Únie v oblasti energie z obnoviteľných 
zdrojov a energetickej efektívnosti do roku 
2030;

a) pokrok dosiahnutý na úrovni Únie pri 
plnení cieľa Únie v oblasti klimatickej 
neutrality stanoveného v nariadení .../... 
[klimatický predpis], trajektórie Únie 
stanovenej v nariadení .../... [klimatický 
predpis] a cieľov energetickej únie, a to aj 
počas prvého desaťročného obdobia 
cieľov Únie v oblasti energetiky a klímy 
do roku 2030, najmä s cieľom zabrániť 
akýmkoľvek medzerám v cieľoch Únie 
v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov 
a energetickej účinnosti do roku 2030;
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