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Pozmeňujúci návrh 44
Robert Roos, Rob Rooken, Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Jessica Stegrud

Návrh nariadenia
–

Návrh na zamietnutie

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
vyzýva Výbor pre životné prostredie, 
verejné zdravie a bezpečnosť potravín, 
aby ako gestorský výbor navrhol 
zamietnutie návrhu Komisie.

Or. en

Odôvodnenie

Before establishing a revised 2030 target and a binding objective for climate neutrality by 
2050, the EU should take full account of all economic, environmental, and social concerns. 
The EU should estimate the impact of forced emission reductions, combined with existing 
climate policies, on the purchasing power of families and on the investment budgets of both 
the private and public sectors. Moreover, empowering the Commission (by way of delegated 
acts) to set out the post-2030 trajectory for climate neutrality, is a clear overreach of its 
mandate and indeed the EU Treaties as this is an essential element of the basic act. Finally, 
before proceeding further, the EU should determine whether it is more astute to rely on 
climate adaptation measures rather than mitigation actions.

Pozmeňujúci návrh 45
Markus Buchheit
v mene skupiny ID

Návrh nariadenia
–

Návrh na zamietnutie

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
vyzýva Výbor pre životné prostredie, 
verejné zdravie a bezpečnosť potravín, 
aby ako gestorský výbor navrhol 
zamietnutie návrhu Komisie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 46
Markus Buchheit
v mene skupiny ID

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 
konkurencieschopným hospodárstvom 
efektívne využívajúcim zdroje, ktoré do 
roku 2050 dosiahne stav nulovej bilancie 
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.

(1) Komisia vo svojom oznámení z 11. 
decembra 2019 s názvom „Európsky 
ekologický dohovor“19 vytýčila nereálnu 
stratégiu rastu, ktorej účelom je 
transformácia Únie na údajne spravodlivú 
a prosperujúcu spoločnosť obetovaním 
všetkých odvetví priemyslu a tým aj 
globálnej konkurencieschopnosti bez 
riadneho posúdenia vplyvu.

_________________ _________________
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(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 
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.

(1) Komisia vo svojom oznámení z 11. 
decembra 2019 s názvom „Európsky 
ekologický dohovor“’19 vytýčila novú 
udržateľnú stratégiu rastu, ktorej účelom 
je transformácia Únie na spravodlivú a 
prosperujúcu spoločnosť s moderným, 
udržateľným a medzinárodne 
konkurencieschopným hospodárstvom 
efektívne využívajúcim zdroje a 
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 a nesmie 
sa pri nej na nikoho zabudnúť.

_________________ _________________
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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 
konkurencieschopným hospodárstvom 
efektívne využívajúcim zdroje, ktoré do 

(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, 
konkurencieschopným a odolným 
hospodárstvom efektívne využívajúcim 
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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.

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.

_________________ _________________
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Na základe regulačného rámca 
zavedeného Úniou sa emisie skleníkových 
plynov v EÚ 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Markus Buchheit, Guido Reil

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 2

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

vypúšťa sa

_________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 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, 
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. 
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Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 
Maycock, M. Tignor a T. Waterfield 
(eds.)].
21 IPBES 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).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

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 

(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 neho, že ľudskou činnosťou sa 
odhadom spôsobilo globálne otepľovanie 
približne 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 
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zmena klímy je tretím najdôležitejším 
faktorom spôsobujúcim stratu 
biodiverzity.22

zníženia pravdepodobnosti extrémnych 
výkyvov počasia a dosiahnutia kritických 
bodov. 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, 
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. Tignor a T. 
Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Global Warming of 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, 
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. Tignor a T. 
Waterfield (eds.)].

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

21 IPBES 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).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 52
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Miriam Dalli, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Ekosystémy, ľudia a hospodárstva 
v EÚ budú čeliť významným vplyvom 
zmeny klímy, ak nebudeme urýchlene 
zmierňovať emisie skleníkových plynov 
alebo ak sa neadaptujeme na zmenu 
klímy. Záťaž súvisiaca so zmenou klímy 
poukazuje na jasnú priepasť medzi 
severom a juhom, pričom južné regióny v 
Európe boli oveľa viac zasiahnuté 
účinkami extrémneho tepla, nedostatku 
vody, sucha, lesných požiarov a 
poľnohospodárskych strát. Prispôsobenie 
sa zmene klímy by ďalej minimalizovalo 
nevyhnutné vplyvy nákladovo efektívnym 
spôsobom, čo by malo značný spoločný 
prínos z riešení blízkych prírode.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Markus Buchheit, Guido Reil

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Vytýčený dlhodobý zámer je 
mimoriadne dôležitý pre prínos k 
hospodárskej a spoločenskej 
transformácii, vytváraniu pracovných 
miest a rastu i k dosiahnutiu cieľov 
udržateľného rozvoja, ktoré určila 
Organizácia Spojených národov, ako aj v 
záujme spravodlivého a nákladovo 

vypúšťa sa
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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“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(3) Vytýčený dlhodobý zámer je 
mimoriadne dôležitý pre prínos k 
hospodárskej a spoločenskej transformácii, 
vytváraniu vysokokvalitných pracovných 
miest a udržateľného rastu i k dosiahnutiu 
cieľov udržateľného rozvoja, ktoré určila 
Organizácia Spojených národov, ako aj v 
záujme rýchleho, 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“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Sira Rego

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(3) Vytýčený dlhodobý zámer je 
mimoriadne dôležitý pre prínos k 
hospodárskej a spoločenskej transformácii, 
vytváraniu pracovných miest i k 
dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja, 
ktoré určila Organizácia Spojených 
národov, ako aj v záujme spravodlivého a 
rozhodného 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“).

Or. es

Pozmeňujúci návrh 56
Markus Buchheit, Guido Reil

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V Parížskej dohode sa stanovuje 
dlhodobý cieľ udržať zvýšenie teploty 
výrazne pod hodnotou 2 °C v porovnaní s 
úrovňami predindustriálneho obdobia a 
vynaložiť úsilie na obmedzenie zvýšenia 
teploty pod hodnotou 1,5 °C v porovnaní s 
úrovňami predindustriálneho obdobia23, a 
rovnako sa v nej zdôrazňuje dôležitosť 
adaptácie na nepriaznivé vplyvy zmeny 
klímy24 a zosúladiť finančné toky s 
postupom zameraným na dosiahnutie 
nízkych emisií skleníkových plynov a na 
rozvoj odolný voči zmene klímy25.

vypúšťa sa

_________________
23 Článok 2 ods. 1 písm. a) Parížskej 
dohody.



AM\1206925SK.docx 13/183 PE653.722v01-00

SK

24 Článok 2 ods. 1 písm. b) Parížskej 
dohody.
25 Článok 2 ods. 1 písm. c) Parížskej 
dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Markus Buchheit, Guido Reil

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Účelom opatrení Únie a členských 
štátov v oblasti klímy je chrániť ľudí a 
planétu, blahobyt, prosperitu, zdravie, 
potravinové systémy, integritu 
ekosystémov a biodiverzity pred hrozbou, 
ktorú predstavuje zmena klímy, v kontexte 
agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a pri 
napĺňaní cieľov Parížskej dohody, ako aj 
maximalizovať prosperitu v rámci hraníc 
planéty, zvýšiť odolnosť a znížiť mieru 
zraniteľnosti spoločnosti voči zmene 
klímy.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Sira Rego

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Účelom opatrení Únie a členských 
štátov v oblasti klímy je chrániť ľudí a 
planétu, blahobyt, prosperitu, zdravie, 
potravinové systémy, integritu 
ekosystémov a biodiverzity pred hrozbou, 
ktorú predstavuje zmena klímy, v kontexte 
agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a pri 

(5) Účelom opatrení Únie a členských 
štátov v oblasti klímy je chrániť ľudí a 
planétu, zdravie, potravinové systémy, 
integritu ekosystémov, biodiverzity, 
blahobyt a prosperitu pred hrozbou, ktorú 
predstavuje zmena klímy, v kontexte 
agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a pri 
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napĺňaní cieľov Parížskej dohody, ako aj 
maximalizovať prosperitu v rámci hraníc 
planéty, zvýšiť odolnosť a znížiť mieru 
zraniteľnosti spoločnosti voči zmene 
klímy.

napĺňaní cieľov Parížskej dohody, ako aj 
maximalizovať prosperitu v rámci hraníc 
planéty, zvýšiť odolnosť a znížiť mieru 
zraniteľnosti spoločnosti voči zmene 
klímy.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 59
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) V právnych predpisoch v oblasti 
klímy sa musí urobiť viac než iba stanoviť 
v zákone cieľ nulovej bilancie emisií CO2 
do roku 2050; mal by obsahovať 
konkrétne, dostatočné a realistické 
prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Markus Buchheit, Guido Reil

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 

vypúšťa sa
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neutralitu sú digitálna transformácia, 
technologická inovácia, výskum a vývoj.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

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 cieľov Parížskej 
dohody, najmä dosiahnutím nulovej 
bilancie emisií skleníkových plynov 
najneskôr do roku 2040 si vyžaduje, aby 
všetky odvetvia hospodárstva urýchlene 
znížili svoje emisie takmer na nulu. V 
súvislosti s významom výroby a spotreby 
energie z hľadiska emisií skleníkových 
plynov je základným predpokladom 
prechod vysoko energeticky účinný 
energetický systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch, ktorého 
základom je dobre fungujúci vnútorný trh s 
energiou. Únia a členské štáty budú 
musieť prijať ambiciózne a súdržné 
regulačné rámce, a to aj v oblasti 
inovácie, výskumu a vývoja  s cieľom 
zabezpečiť, aby všetky odvetvia 
hospodárstva prispievali k cieľom Únie v 
oblasti klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
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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 dôkladnú transformáciu a 
príspevok od všetkých odvetví 
hospodárstva vrátane odvetví leteckej a 
námornej dopravy, ktoré sa budú musieť 
podieľať na transformácii hospodárstva 
tak, aby ich opatrenia prispievali k 
dlhodobému cieľu dosiahnuť klimaticky 
neutrálnu EÚ do roku 2050 a nepoškodili 
ho. 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. 
Vzhľadom na význam zvýšenia 
efektívnosti využívania zdrojov v oblasti 
emisií skleníkových plynov je nevyhnutný 
prechod na obehové hospodárstvo 
založené na zásade predchádzania vzniku 
odpadu a zníženia uhlíkovej stopy 
výrobkov. Vzhľadom na význam 
minimalizácie emisií z fosílnych palív je 
dôležité nahradiť materiály náročné na 
emisie a podporovať obehovosť vo 
všetkých odvetviach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Markus Pieper, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Maria da 
Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom 
Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Dosiahnutie klimatickej neutrality 
by si malo vyžadovať príspevok od 
všetkých odvetví hospodárstva. V 

(6) Dosiahnutie klimatickej neutrality 
by si malo vyžadovať príspevok od 
všetkých odvetví hospodárstva s dôrazom 
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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.

na postupné ukončenie využívania 
fosílnych zdrojov vo všetkých odvetviach. 
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 zásadnými faktormi umožňujúcimi 
naplniť zámer dosiahnuť klimatickú 
neutralitu sú digitálna transformácia, 
technologická inovácia, výskum a vývoj.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

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 
by si malo vyžadovať príspevok od 
všetkých odvetví hospodárstva s dôrazom 
na postupné ukončenie využívania 
fosílnych zdrojov vo všetkých odvetviach. 
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
András Gyürk, Edina Tóth
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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 
by si malo vyžadovať príspevok od 
všetkých odvetví hospodárstva vrátane 
námornej dopravy. 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Sira Rego

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 
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 spravodlivý, udržateľný, 
finančne dostupný a spoľahlivý 
energetický systém vo všetkých jeho 
fázach a odvetviach.. Ďalšími dôležitými 
faktormi umožňujúcimi naplniť zámer 
dosiahnuť klimatickú neutralitu sú účasť 
občanov, digitálna transformácia, 
technologická inovácia, výskum a vývoj.

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 67
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) S cieľom uľahčiť prechod na 
klimatickú neutralitu vo všetkých 
odvetviach hospodárstva by každé odvetvie 
malo vypracovať plán, v ktorom sa opíše, 
ako môže znížiť emisie takmer na nulu, 
pričom najneskorším dátumom bude rok 
2050. Takéto plány by sa mali vypracovať 
v úzkej spolupráci medzi priemyselnými 
združeniami, spoločnosťami, odborovými 
zväzmi a akademickou obcou a mali by 
obsahovať posúdenie príležitostí, potrieb 
a výziev, pokiaľ ide o dosiahnutie 
klimatickej neutrality.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Energetika je strategické odvetvie 
hospodárstva, ktoré je základom 
zvrchovaného rozvoja štátov, ktoré musí 
zostať v oblasti verejnej kontroly a 
majetku, a musí sa rozvíjať v súlade s 
verejným záujmom opierajúc sa o vedecké 
poznatky, technologický pokrok a 
ochranu prírodných zdrojov, pričom sa 
musí zachovať jeho schopnosť obnovy a 
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ekologickej rovnováhy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6 a) Ochrana klímy je príležitosťou pre 
európske hospodárstvo a mala by pomôcť 
zabezpečiť vedúce postavenie priemyslu v 
oblasti globálnych inovácií. Inovácie v 
oblasti udržateľnej výroby môžu podporiť 
silu európskeho priemyslu v kľúčových 
segmentoch trhu, a tým chrániť a 
vytvárať pracovné miesta.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-
Natri, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6b) Ďalšími dôležitými faktormi 
umožňujúcimi dosiahnuť klimatickú 
neutralitu sú digitálna transformácia, 
technologická inovácia, výskum a vývoj. 
Únia musí podporovať ekosystémy v 
oblasti kľúčových technológií a odvetví, 
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ktoré vedú k cieľom klimatickej neutrality 
s cieľom podporiť postavenie Únie ako 
priekopníka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Markus Buchheit, Guido Reil

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

_________________
26 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Únii, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).
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27 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/842 z 30. mája 2018 
o záväznom ročnom znižovaní emisií 
skleníkových plynov členskými štátmi 
v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa 
prispieva k opatreniam v oblasti klímy 
zameraným na splnenie záväzkov podľa 
Parížskej dohody, a o zmene nariadenia 
(EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 156, 
19.6.2018, s. 26).
28 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/841 z 30. mája 2018 
o začlenení emisií a odstraňovania 
skleníkových plynov z využívania pôdy, zo 
zmien vo využívaní pôdy a z lesného 
hospodárstva do rámca politík v oblasti 
klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa 
mení nariadenie (EÚ) č. 525/2013 
a rozhodnutie č. 529/2013/EÚ (Ú. v. EÚ L 
156, 19.6.2018, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Únia sa usiluje o realizáciu 
ambicióznej politiky spočívajúcej v 
opatreniach v oblasti klímy a zaviedla 
regulačný rámec na dosiahnutie svojho 
cieľa znížiť emisie skleníkových plynov do 
roku 2030. Medzi právne predpisy na 
vykonanie tohto cieľa patrí okrem iných 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES26, ktorou sa vytvoril systém 
obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v Únii, nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/84227, ktorým sa zaviedli 
vnútroštátne ciele znižovania emisií 

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

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/84128, v ktorom sa členským 
štátom ukladá povinnosť zabezpečiť 
rovnováhu medzi objemom existujúcich 
emisií skleníkových plynov a odstránených 
emisií skleníkových plynov z využívania 
pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy 
a z lesného hospodárstva. Najneskôr do 
30. júna 2021 by Komisia mala 
preskúmať tieto právne predpisy spolu so 
všetkými príslušnými odvetvovými 
právnymi predpismi, aby sa zohľadnil 
zvýšený cieľ Únie v oblasti klímy do roku 
2030 a cieľ Únie v oblasti nulovej bilancie 
emisií skleníkových plynov stanovený v 
tomto nariadení.

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 73
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

27 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/842 z 30. mája 2018 
o záväznom ročnom znižovaní emisií 

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

skleníkových plynov členskými štátmi 
v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa 
prispieva k opatreniam v oblasti klímy 
zameraným na splnenie záväzkov podľa 
Parížskej dohody, a o zmene nariadenia 
(EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 156, 
19.6.2018, s. 26).

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Sira Rego

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Okrem toku energie by 
dosiahnutie klimatickej neutrality malo 
zahŕňať odvetvia s jasným vplyvom naň, 
najmä dopravu, cestovný ruch, priemysel 
a poľnohospodárstvo. Únia a jej členské 
štáty budú presadzovať osobitné opatrenia 
pre každé z nich bez toho, aby bola 
dotknutá celá výrobná štruktúra.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 75
Markus Buchheit, Guido Reil

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Komisia navyše vo svojom 
oznámení z 28. novembra 2018 s názvom 
„Čistá planéta pre všetkých: Európska 
dlhodobá strategická vízia pre 
prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky 
neutrálne hospodárstvo“ predstavila svoju 
víziu dosiahnutia nulovej bilancie emisií 
skleníkových plynov v Únii do roku 2050 
na základe sociálne spravodlivej a 
nákladovo efektívnej transformácie.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Cieľ klimatickej neutrality 
predstavuje obrovskú príležitosť na 
strategické riešenie výziev 21. storočia. 
Poskytuje príležitosť pre EÚ, aby 
zintenzívnila svoje opatrenia a využila 
výhody vyplývajúce z výhod prvého 
subjektu tým, že povedie k čistým 
technológiám a vytvorí nové pracovné 
miesta so zreteľom na rodovú rovnováhu. 
Príležitosti vyplývajú z včasného 
nahradenia starnúcej infraštruktúry a 
aktív inými, ktoré sú zlučiteľné s cieľom 
zásadnej dekarbonizácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
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Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, 
Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Cieľ klimatickej neutrality 
predstavuje obrovskú príležitosť na 
strategické riešenie výziev 21. storočia. 
Poskytuje príležitosť pre EÚ, aby 
zintenzívnila svoje opatrenia a využila 
výhody vyplývajúce z výhod prvého 
subjektu tým, že povedie k čistým 
technológiám a vytvorí nové pracovné 
miesta. Príležitosti vyplývajú z včasného 
nahradenia starnúcej infraštruktúry a 
aktív inými, ktoré sú zlučiteľné s cieľom 
zásadnej dekarbonizácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Miriam Dalli, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8b) Prechod na čistú energiu povedie k 
energetickému systému, v rámci ktorého 
by dodávky primárnej energie do veľkej 
miery pochádzali z obnoviteľných zdrojov 
energie, čím sa výrazne zlepší bezpečnosť 
dodávok, zníži energetická závislosť a 
podporia domáce pracovné miesta.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 79
Markus Buchheit, Guido Reil

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 .

vypúšťa sa

_________________
29 COM(2016) 860 final z 30. novembra 
2016.
30 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o 
energetickej efektívnosti, ktorou sa menia 
a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 
2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 
2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 
14.11.2012, s. 1)
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).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 80
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(9) Únia balíkom „Čistá energia pre 
všetkých Európanov“29 sleduje cieľ 
spočívajúci v pláne dekarbonizácie, a to 
predovšetkým prostredníctvom 
vybudovania spoľahlivej energetickej únie, 
čo zahŕňa ciele v oblasti energetickej 
efektívnosti a zavádzania energie z 
obnoviteľných zdrojov do roku 2030 
vytýčené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2012/27/EÚ30 a 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/200131, ako aj prostredníctvom 
posilnenia relevantných právnych 
predpisov vrátane smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/31/EÚ32. 
Najneskôr do 30. júna 2021 by Komisia 
mala preskúmať tieto právne predpisy tak, 
aby odrážali zvýšené ambície Únie v 
oblasti klímy stanovené v tomto nariadení.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

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 dáva do popredia 
cieľ smerom k nevyhnutnej 
dekarbonizácii, a to predovšetkým 
prostredníctvom vybudovania spoľahlivej 
energetickej únie, čo zahŕňa ciele v oblasti 
energetickej efektívnosti a zavádzania 
energie z obnoviteľných zdrojov do roku 
2030 vytýčené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2012/27/EÚ30 a 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/200131, ako aj prostredníctvom 
posilnenia relevantných právnych 
predpisov vrátane smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/31/EÚ32.

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

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

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

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

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

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, 
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21.12.2018, s. 82). 21.12.2018, s. 82).
32 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o 
energetickej hospodárnosti budov (Ú. v. 
EÚ L 153, 18.6.2010, s. 13).

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Alicia Homs Ginel, Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) zatiaľ čo ciele znižovania emisií sú 
stanovené na roky 2030 a 2050, Únia ešte 
nestanovila konkrétne ciele uplatniteľné v 
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celej Únii na ich odstránenie; takéto ciele 
sú potrebné vzhľadom na to, že cieľ EÚ v 
oblasti klimatickej neutrality nemožno 
dosiahnuť bez postupného zvyšovania 
odstraňovania uhlíka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Markus Buchheit, Guido Reil

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.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
András Gyürk, Edina Tóth

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 je zodpovedná len za 9 % 
svetových emisií skleníkových plynov, ale 
je už aj 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, pretože toto 
úsilie bude úspešné iba vtedy, ak aj zvyšok 
sveta dosiahne značný pokrok.



AM\1206925SK.docx 33/183 PE653.722v01-00

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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, 
korektným a inkluzívnym spôsobom, ako 
aj pomáhať stupňovať celosvetové ambície 
a posilniť svetovú reakciu na zmenu klímy 
pomocou nástrojov, ktoré má k dispozícii a 
medzi ktoré patrí aj diplomacia v oblasti 
klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, 
Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

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 

(10) Únia by mala byť aj naďalej 
svetovým lídrom v kontexte prechodu na 
klimatickú neutralitu a je odhodlaná to 
dosiahnuť spravodlivým, sociálne 
korektným a inkluzívnym spôsobom, ako 



PE653.722v01-00 34/183 AM\1206925SK.docx

SK

k dispozícii a medzi ktoré patrí aj 
diplomacia v oblasti klímy.

aj 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 a nástroje obchodnej politiky. Únia 
je zodpovedná za preukázanie toho, že táto 
transformácia je možná a rozumná.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Sira Rego

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 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 a zmena 
orientácie jej obchodnej politiky.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 89
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Únia by mala niesť zodpovednosť 
za dereguláciu a liberalizáciu 
medzinárodného obchodu, ktorý 
podporuje narastajúce toky hmoty a 
energie, ktoré prechádzajú svetom, s 
obrovskými environmentálnymi, 
hospodárskymi a sociálnymi vplyvmi. 
Únia by namiesto toho mala podporovať 
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rozvoj vzájomne prospešných 
medzinárodných hospodárskych vzťahov 
založených na komplementárnosti a nie 
na hospodárskej súťaži, odmietať všetky 
formy neokolonializmu a zastaviť všetky 
dohody o voľnom obchode.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10 a) Na plánovaní a rozhodovaní o 
politikách zameraných na zmiernenie 
zmeny klímy sa zúčastňuje nízky podiel 
žien. Preto treba v politikách v oblasti 
klímy riešiť rodové otázky, aby sa 
zabezpečilo, že ženy a muži budú rovnako 
a zmysluplne zapojení do plánovania a 
rozhodovania. Ak politiky v oblasti zmeny 
klímy nie sú zamerané na všetkých 
občanov, je pravdepodobné, že budú 
menej účinné.　

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Markus Buchheit, Guido Reil

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 

vypúšťa sa
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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.
_________________
33 Uznesenie Európskeho parlamentu z 
15. januára 2020 o európskom 
ekologickom dohovore (2019/2956(RSP)).
34 Uznesenie Európskeho parlamentu z 
28. novembra 2019 o núdzovom stave v 
oblasti klímy a životného prostredia 
(2019/2930(RSP)).
35 Závery, ktoré Európska rada prijala na 
svojom zasadnutí 12. decembra 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Európsky parlament vyzval na 
nevyhnutný prechod na klimaticky 
neutrálnu spoločnosť najneskôr do roku 

(11) Európsky parlament vyhlásil 
núdzový stav v oblasti klímy a životného 
prostredia a opakovane vyzval Komisiu a 
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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.

členské štáty, aby zintenzívnili úsilie o 
uľahčenie nevyhnutného prechodu na 
klimaticky neutrálnu spoločnosť najneskôr 
do roku 2050 v záujme zabezpečenia 
úspechu tohto európskeho projektu, vyzýva 
však na prijatie ambiciózneho právneho 
predpisu v oblasti klímy s právne 
záväzným domácim a hospodárskym 
cieľom dosiahnuť najneskôr do roku 
2050 nulovú bilanciu emisií skleníkových 
plynov a priebežné ciele EÚ na roky 2030 
a 2040. 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 v prospech 
všetkých členských štátov, ktorý zahŕňa 
primerané nástroje, stimuly, podporu a 
investície na zabezpečenie nákladovo 
efektívneho, spravodlivého, ako aj 
sociálne vyváženého a korektného 
prechodu so zreteľom na rôzne 
vnútroštátne okolnosti, pokiaľ ide o 
východiskové body i skutočnosť, že 
transformácia si bude vyžadovať 
významný objem verejných a súkromných 
investícií. Takisto vyzvala Komisiu, aby čo 
najskôr v roku 2020 vypracovala návrh 
dlhodobej stratégie Únie, aby ho Rada 
mohla prijať a aby sa mohol predložiť 
stranám Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy.

_________________ _________________
33 Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. 
januára 2020 o európskom ekologickom 
dohovore [2019/2956(RSP)]).
34 Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. 
novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti 
klímy a životného prostredia 
[2019/2930(RSP)].
35 Závery, ktoré Európska rada prijala na 
svojom zasadnutí 12. decembra 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 93
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

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 
prostredia1a, a v tejto súvislosti vyzval na 
nevyhnutný prechod na spoločnosť s 
nulovými emisiami skleníkových plynov 
čo najskôr a najneskôr do roku 2050, a aby 
sa to stalo európskym úspechom 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 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.

_________________ _________________
1a Uznesenie Európskeho parlamentu z 
28. novembra 2019 o núdzovom stave v 
oblasti klímy a životného prostredia 
(2019/2930(RSP)).

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

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

34 Uznesenie Európskeho parlamentu z 
28. novembra 2019 o núdzovom stave v 
oblasti klímy a životného prostredia 
(2019/2930(RSP)).
35 Závery, ktoré Európska rada prijala na 
svojom zasadnutí 12. decembra 2019, 

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

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

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

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

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

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

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

svojom zasadnutí 12. decembra 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Pandémia Covid-19 však vyvolala 
nečakanú historickú, humanitárnu a 
hospodársku krízu. Preto musia byť 
politiky Európskej únie založené na 
novom dôkladnom posúdení vplyvu s 
prihliadnutím na novú hospodársku 
realitu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11b) Na prekonanie krízy Covid-19 a na 
základe plánu na obnovu Európy, ktorý 
vypracovala Komisia, potrebuje Európa 
jasný politický rámec na rozvoj 
infraštruktúry a výskum v spojení so 
zásadami trhového hospodárstva vrátane 
rozšíreného obchodovania s emisiami a 
strategickej zahraničnej politiky. 
Obchodné politiky musia byť v súlade s 
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prísnymi pravidlami, ktoré sa uplatňujú 
na odvetvia pôsobiace na vnútornom trhu, 
aby sa zabránilo vytváraniu nekalej 
hospodárskej súťaže pre európsky 
priemysel. Najvhodnejšie sú zásady 
trhového hospodárstva, aby sa ochrana 
klímy spájala s oživením hospodárstva. 
Úspešné nástroje trhového hospodárstva v 
odvetví priemyslu možno použiť ako 
model pre odvetvie stavebníctva a 
dopravy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Markus Buchheit, Guido Reil

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Michael Bloss
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(12) S cieľom splniť svoj záväzok 
dosiahnuť dlhodobý cieľ Parížskej 
dohody týkajúci sa teploty by sa Únia mala 
usilovať dosiahnuť čo najskôr a najneskôr 
do roku 2040 na svojom území rovnováhu 
medzi objemom antropogénnych emisií 
skleníkových plynov z celého hospodárstva 
a emisií skleníkových plynov odstránených 
pomocou prírodných záchytov, a následne 
dosiahnuť negatívne emisie. O naplnenie 
zámeru nulovej bilancie emisií 
skleníkových plynov 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Sira Rego

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(12) Únia by sa s hierarchickou 
preferenciou znížením emisií pri zdroji ich 
vzniku mala usilovať dosiahnuť do roku 
2050 na svojom území rovnováhu medzi 
objemom antropogénnych emisií 
skleníkových plynov z celého hospodárstva 
a emisií skleníkových plynov odstránených 
pomocou zásadnej zmeny svojho 
výrobného modelu. O naplnenie zámeru 
Únie dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
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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.

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.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 100
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(12) Únia by sa mala usilovať dosiahnuť 
najneskôr do roku 2050 na svojom území 
a na území členských štátov rovnováhu 
medzi objemom antropogénnych emisií 
skleníkových plynov z celého hospodárstva 
a emisií skleníkových plynov odstránených 
pomocou prírodných a technologických 
riešení. O naplnenie zámeru Únie 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutralitu na celom svojom území by sa 
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 na 
naplnenie predmetného zámeru budú tvoriť 
opatrenia na úrovni Únie , ako aj na 
úrovni členských štátov nákladovo 
efektívnym, spravodlivým a sociálne 
vyváženým spôsobom, čím sa zvýši 
hospodárska konkurencieschopnosť a 
tvorba pracovných miest, pričom sa 
zohľadní rodová rovnováha, aby sa na 
nikoho nezabudlo. Únia a všetky členské 
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štáty by mali po roku 2050 pokračovať v 
úsilí o ďalšie znižovaní emisií, aby sa 
zabezpečilo, že odstránené objemy 
skleníkových plynov prevýšia emisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(12) Únia by sa mala usilovať dosiahnuť 
najneskôr do roku 2050 na svojom území 
a na území členských štátov rovnováhu 
medzi objemom antropogénnych emisií 
skleníkových plynov z celého hospodárstva 
a emisií skleníkových plynov odstránených 
pomocou prírodných a technologických 
riešení. O naplnenie zámeru Únie 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutralitu na celom svojom území by sa 
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 na 
naplnenie predmetného zámeru budú tvoriť 
opatrenia na úrovni Únie , ako aj na 
úrovni členských štátov nákladovo 
efektívnym, spravodlivým a sociálne 
vyváženým spôsobom, čím sa zvýši 
hospodárska konkurencieschopnosť a 
tvorba pracovných miest, aby sa na 
nikoho nezabudlo. Únia a všetky členské 
štáty by mali po roku 2050 pokračovať v 
úsilí o ďalšie znižovaní emisií, aby sa 
zabezpečilo, že odstránené objemy 
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skleníkových plynov prevýšia emisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(12) Únia by sa mala usilovať dosiahnuť 
do roku 2050 na svojom území rovnováhu 
medzi objemom antropogénnych emisií 
skleníkových plynov z celého hospodárstva 
a emisií skleníkových plynov odstránených 
pomocou prírodných a technologických 
riešení. O naplnenie zámeru Únie 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutralitu na celom svojom území by sa 
mali usilovať všetky členské štáty 
kolektívne, pričom členské štáty, 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. Európska komisia by mala vytvoriť 
regulačný a investičný rámec pre 
zavádzanie technológií na odstraňovanie 
uhlíka vrátane stanovenia cieľov 
odstraňovania uhlíka a mala by 
vypracovať metodiku, ktorá umožní 
výpočet potenciálu zmierňovania zmeny 
klímy v rámci uplatňovania takých 
technológií, ako je CCU, ktorá sa zavedie 
aj za hranicami EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
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Štefanec

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

roku 2050 klimatickú neutralitu by sa mali 
usilovať a dosiahnuť 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo v 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. 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 
mechanizmy a finančné prostriedky, ktoré 
zodpovedajú výzve, schopné zmobilizovať 
obrovské investície potrebné na 
financovanie prechodu tak, aby všetky 
členské štáty vzhľadom na rôzne 
východiskové body členských štátov 
dosiahli klimatickú neutralitu nákladovo 
efektívnym a sociálne spravodlivým 
spôsobom najneskôr do roku 2050.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) EÚ by mala zabezpečiť, aby 
členské štáty mali prostriedky na 
investovanie do ekologickej 
transformácie, v tomto zmysle by mala 
zrušiť strop EÚ pre vnútroštátne pôžičky 
vo výške 3 % HDP, ako je stanovené v 
Pakte stability a rastu – a tiež nulový 
štrukturálny deficit vyjadrený vo 
fiškálnom pakte – ktorý závažne bráni 
ekologickej transformácii tým, že 
členským štátom zakazuje začať masívne 
verejné investičné stimuly na dosiahnutie 
hospodárstva s nulovými emisiami uhlíka. 
Z tohto pravidla 3 % by sa mali vylúčiť 
environmentálne a sociálne verejné 
investície.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Mnohé technológie, ktoré 
potrebujeme na presadzovanie 
dekarbonizácie a digitalizácie, ešte musia 
by vyvinuté. Ak existujú ciele znižovania 
CO2 do roku 2030/2050, musia sa 
zohľadniť v programe Horizont Európa a 
súvisiacich spoločných podnikoch. Je tiež 
potrebné stanoviť ciele na vytvorenie 
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potrebnej energetickej infraštruktúry, ako 
aj na zabezpečenie vhodného budovania 
kapacít, aby bol vodík dostatočne 
dostupný ako dôležitá premosťovacia 
technológia na dekarbonizáciu 
energeticky náročných energetických 
odvetví.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) emisie a odstránenie skleníkových 
plynov v celej Únii, upravené v právnych 
predpisoch Únie, musia byť vyvážené 
najneskôr do roku 2050, a od tohto 
dátumu musí odstraňovanie skleníkových 
plynov v Únii a členských štátoch 
prekročiť emisie, aby sa dosiahol cieľ 
Parížskej dohody o 1,5 °C v porovnaní s 
predindustriálnou úrovňou; do tohto 
dátumu sa bude klásť osobitný dôraz na 
zlepšenie výskumu, vývoja záchytov a 
technológií na zachytávanie uhlíka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(12a) Parížske ciele v oblasti klímy sa 
musia vykonávať spôsobom, ktorý 
rešpektuje technologickú neutralitu, 
hospodársku efektívnosť a sociálnu 
rovnováhu. Len ak EÚ zostane 
ekonomicky silná, atraktívna pre 
investície a medzinárodne 
konkurencieschopná a zabezpečí širokú 
spoločenskú akceptáciu, môže vystupovať 
ako globálny model pre ochranu klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) V záujme dosiahnutia klimatickej 
neutrality a doplnenia úlohy lesov ako 
záchytov je dôležité ďalej podporovať 
využívanie biomateriálov, palív a výrobkov 
ako alternatívy k fosílnym zdrojom s 
cieľom znížiť emisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Únia by sa s cieľom vyhnúť sa 
najhorším vplyvom zmeny klímy a 
dosiahnuť nulovú bilanciu emisií 
skleníkových plynov mala zamerať na 
dosiahnutie hospodárstva s vysokou 
mierou efektívneho využívania zdrojov a 
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energie, ktoré je v plnom rozsahu založené 
na obnoviteľných zdrojoch energie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra 
Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia 
Homs Ginel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12b) 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 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. Tu môžu 
zohrať dôležitú úlohu mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach a 
nástroje obchodnej politiky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, 
Ivan Štefanec

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

(12b) Mnohé technológie, ktoré 
potrebujeme na presadzovanie 
dekarbonizácie a digitalizácie, ešte musia 
by vyvinuté. Ak existujú ciele znižovania 
emisií CO2 do roku 2030/2050, je 
potrebné stanoviť aj ciele na vytvorenie 
potrebnej infraštruktúry, aby bol vodík 
dostatočne dostupný na dekarbonizáciu 
energeticky náročných energetických 
odvetví.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12c) Energetickou transformáciou sa 
zlepšuje energetická efektívnosť a znižuje 
energetická závislosť Únie a jej členských 
štátov. Táto štrukturálna zmena smerom k 
efektívnejšiemu hospodárstvu založenému 
na energii z obnoviteľných zdrojov vo 
všetkých odvetviach prinesie úžitok nielen 
obchodnej rovnováhe, ale posilní 
energetickú bezpečnosť a boj proti 
energetickej chudobe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12d) S cieľom stimulovať zavádzanie 
odstraňovania uhlíka pri plnom 
rešpektovaní cieľov v oblasti biodiverzity 
by Komisia do roku 2023 mala preskúmať 
vytvorenie regulačného rámca pre 
certifikáciu odstraňovania uhlíka na 
základe spoľahlivého a transparentného 
započítavania uhlíka s cieľom 
monitorovať a overovať pravosť 
odstraňovania uhlíka a podrobne 
vymedziť pravidlá na výpočet emisií v 
celej Únii a pravidlá započítavania 
prenosu CO2 cez hranice a medzi 
odvetviami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Markus Buchheit, Guido Reil

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Únia by mala pokračovať vo 
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.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Michael Bloss
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Únia by mala pokračovať vo 
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.

(13) Únia by mala posilniť svoje 
opatrenia v oblasti klímy a zostať v pozícii 
medzinárodného lídra v oblasti klímy s 
cieľom chrániť ľudí a planétu pred hrozbou 
nebezpečnej zmeny klímy a v snahe o 
dosiahnutie dlhodobého teplotného cieľa, 
ktorým je obmedzenie nárastu teploty o 
1,5°C v porovnaní s predindustriálnou 
úrovňou, stanoveného v článku 2 
Parížskej dohode a v súlade s vedeckými 
odporúčaniami IPCC.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Únia by mala pokračovať vo 
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.

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 119
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Cieľ Únie znížiť emisie 
skleníkových plynov do roku 2030 by sa 
mal stanoviť na úrovni, ktorá je v úplnom 
súlade so záväzkami prijatými v rámci 
Parížskej dohody a s cieľmi stanovenými 
v tomto nariadení. Je potrebné náležite 
zohľadniť priemyselný, technologický a 
inovačný potenciál Únie. S cieľom 
stimulovať na tento účel medzinárodnú 
koordináciu a spoločnú akciu je potrebné 
zachovať a rozvíjať priemyselnú 
konkurencieschopnosť, hospodársky rast 
a sociálne normy Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Hildegard Bentele, Ivan Štefanec

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
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Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Markus Buchheit, Guido Reil

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Kľúčovým aspektom dlhodobej 
celosvetovej reakcie na zmenu klímy je 
adaptácia na ňu. Preto by členské štáty a 
Únia mali zvýšiť svoju schopnosť 
adaptácie, posilniť svoju odolnosť a 
znížiť mieru zraniteľnosti voči zmene 
klímy, ako sa stanovuje v článku 7 
Parížskej dohody, a takisto 
maximalizovať súvisiace prínosy 
uplatnením ďalších environmentálnych 
politík a právnych predpisov. Členské 
štáty by mali prijať komplexné národné 
adaptačné stratégie a plány.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Sira Rego

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Kľúčovým aspektom dlhodobej 
celosvetovej reakcie na zmenu klímy je 
adaptácia na ňu. Preto by členské štáty a 
Únia mali zvýšiť svoju schopnosť 
adaptácie, posilniť svoju odolnosť a znížiť 
mieru zraniteľnosti voči zmene klímy, ako 
sa stanovuje v článku 7 Parížskej dohody, a 
takisto maximalizovať súvisiace prínosy 
uplatnením ďalších environmentálnych 
politík a právnych predpisov. Členské štáty 
by mali prijať komplexné národné 
adaptačné stratégie a plány.

(14) Kľúčovým aspektom dlhodobej 
celosvetovej reakcie na zmenu klímy je 
adaptácia na ňu. Preto by členské štáty a 
Únia mali zvýšiť svoju schopnosť 
adaptácie, posilniť svoju odolnosť a znížiť 
mieru zraniteľnosti voči zmene klímy, ako 
sa stanovuje v článku 7 Parížskej dohody, a 
takisto maximalizovať súvisiace prínosy 
uplatnením ďalších environmentálnych 
politík a právnych predpisov. Členské štáty 
by mali prijať komplexné národné 
adaptačné stratégie a plány. V každom 
prípade musí byť úsilie o adaptáciu 
podmienené preferenčným znížením 
emisií pri zdroji ich vzniku a nesmie 
znamenať jeho odkladanie.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 124
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Kľúčovým aspektom dlhodobej 
celosvetovej reakcie na zmenu klímy je 
adaptácia na ňu. Preto by členské štáty a 
Únia mali zvýšiť svoju schopnosť 
adaptácie, posilniť svoju odolnosť a znížiť 
mieru zraniteľnosti voči zmene klímy, ako 
sa stanovuje v článku 7 Parížskej dohody, a 
takisto maximalizovať súvisiace prínosy 
uplatnením ďalších environmentálnych 
politík a právnych predpisov. Členské štáty 
by mali prijať komplexné národné 
adaptačné stratégie a plány.

(14) Kľúčovým aspektom dlhodobej 
celosvetovej reakcie na zmenu klímy je 
adaptácia na ňu. Preto by členské štáty a 
Únia mali zvýšiť svoju schopnosť 
adaptácie, posilniť svoju odolnosť a znížiť 
mieru zraniteľnosti voči zmene klímy, ako 
sa stanovuje v článku 7 Parížskej dohody, a 
takisto maximalizovať súvisiace prínosy 
uplatnením ďalších environmentálnych 
politík a právnych predpisov. Komisia by 
mala vypracovať osobitné ukazovatele na 
meranie pokroku v oblasti 
prispôsobovania sa zmene klímy, zatiaľ čo 
členské štáty by mali prijať komplexné 
národné adaptačné stratégie a plány.

Or. en
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Odôvodnenie

Keďže adaptácia je jedným z dôležitých „pilierov“ politiky v oblasti klímy, nie je možné 
porovnať jej pokrok v rôznych členských štátoch EÚ z dôvodu chýbajúcich jednotných noriem 
alebo ukazovateľov, ktoré by sa mohli použiť na jej meranie. Meranie pokroku v oblasti 
adaptácie na zmenu klímy sa preto môže stať subjektívnym úkonom inštitúcií Únie.

Z tohto dôvodu a s cieľom zabezpečiť jednoznačnosť a istotu musia inštitúcie EÚ zaviesť jasné 
ukazovatele merania pokroku v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ktoré by boli zrozumiteľné 
a jednotne uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 125
Markus Buchheit, Guido Reil

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 mierou 

vypúšťa sa
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ambicióznosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 
mierou ambicióznosti.

(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, rôzne východiskové body, 
vynaložené 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 
súvisiace s nedostatočnými opatreniami  
do rozhodnutí o investovaní a plánovaní, a 
zároveň zabezpečiť, aby politiky EÚ boli 
šetrné voči zmene klímy; nákladovú 
účinnosť a technologickú neutralitu pri 
dosahovaní znižovania emisií skleníkových 
plynov a ich odstraňovaní i zvyšovaní 
odolnosti; postupné napredovanie v 
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súvislosti s environmentálnou integritou a 
mierou ambicióznosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Sira Rego

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 
mierou ambicióznosti.

(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; technickú a 
hospodársku realizovateľnosť a 
uprednostňovanie riešení nulových emisií 
pri zdroji pri dosahovaní znižovania emisií 
skleníkových plynov a ich odstraňovaní i 
zvyšovaní odolnosti; postupné 
napredovanie v súvislosti s 
environmentálnou integritou a mierou 
ambicióznosti. Základným prvkom tohto 
procesu musí byť prijatie obnoviteľných 
zdrojov energie.

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 128
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Komisia vo svojom oznámení 
Správny čas pre Európu: náprava škôd a 
príprava budúcnosti pre ďalšie generácie 
oznámila svoj zámer urýchliť digitálnu 
transformáciu. V núdzovej situácii 
spôsobenej pandémiou Covid-19 sa 
zdôraznila závislosť od energie pre účasť 
spoločnosti, výkon občianstva a 
schopnosť pracovať v digitálnom 
hospodárstve. S cieľom zabrániť 
sociálnemu vylúčeniu a zabezpečiť, aby 
občania EÚ dosiahli plný potenciál v 
digitálnej transformácii, Komisia 
zabezpečí, aby všetci občania EÚ mali 
právo na energiu vrátane ustanovení o 
prístupe k energii a ochrane a podpore 
zraniteľných spotrebiteľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Cieľ Únie, ktorým je nulová 
bilancia emisií skleníkových plynov, by sa 
mal dosiahnuť vypracovaním a revíziou 
všetkých príslušných právnych predpisov 
Únie. Tieto právne predpisy by sa mali 
zmeniť tak, aby sa zabezpečila 
konzistentnosť medzi verejným a 
súkromným financovaním, ako aj 
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osobitnými nariadeniami o fondoch a 
nástrojoch Únie a ich súlade s cieľmi 
Únie v oblasti klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Jerzy Buzek, Adam Jarubas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Cieľ klimaticky neutrálneho 
hospodárstva Únie do roku 2050 by sa 
mal dosiahnuť so zreteľom na rôzne 
východiskové body členských štátov a v 
duchu solidarity pre členské štáty s 
nižšími príjmami, a to aj prostredníctvom 
pomerného zvýšenia kompenzačných 
mechanizmov zakotvených v existujúcich 
právnych predpisoch, s osobitným 
dôrazom na smernicu o EÚ ETS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Cieľ klimaticky neutrálneho 
hospodárstva do roku 2050 by sa mal 
dosiahnuť so zreteľom na rôzne 
východiskové body členských štátov a v 
duchu solidarity medzi členskými štátmi.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 132
Markus Buchheit, Guido Reil

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 
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.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Sira Rego

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 
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 

(16) Transformácia na klimatickú 
neutralitu si vyžaduje zmeny v celom 
spektre politík a kolektívne úsilie všetkých 
odvetví hospodárstva a spoločnosti, ako 
skonštatovala Komisia vo svojom 
oznámení s názvom „Európsky zelený 
dohovor“ , s osobitnou zodpovednosťou 
medzi tými, ktorí najviac prispievajú k 
zmene klímy a majú aj väčšiu kapacitu na 
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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.

prijímanie opatrení. 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.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 134
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 
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.

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 135
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Komisia vo svojom oznámení s 
názvom „Európsky zelený dohovor“ 
oznámila svoj úmysel posúdiť sprísnenie 
cieľa znížiť emisie skleníkových plynov 
Únie do roku 2030 a predložiť v súvislosti 
s ním príslušné návrhy, aby sa zaručil 
jeho súlad so zámerom dosiahnuť 
klimatickú neutralitu do roku 2050. Ďalej 
v uvedenom oznámení zdôraznila, že 
všetky politiky Únie by mali prispievať k 
plneniu zámeru dosiahnuť klimatickú 
neutralitu, kde by mali svoju úlohu 
zohrávať všetky sektory. Do septembra 
2020 by Komisia na základe komplexného 
posúdenia vplyvu a pri zohľadnení 
analýzy integrovaných národných 
energetických a klimatických plánov, 

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Markus Buchheit, Guido Reil

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Komisia vo svojom oznámení s vypúšťa sa
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názvom „Európsky zelený dohovor“ 
oznámila svoj úmysel posúdiť sprísnenie 
cieľa znížiť emisie skleníkových plynov 
Únie do roku 2030 a predložiť v súvislosti 
s ním príslušné návrhy, aby sa zaručil 
jeho súlad so zámerom dosiahnuť 
klimatickú neutralitu do roku 2050. Ďalej 
v uvedenom oznámení zdôraznila, že 
všetky politiky Únie by mali prispievať k 
plneniu zámeru dosiahnuť klimatickú 
neutralitu, kde by mali svoju úlohu 
zohrávať všetky sektory. Do septembra 
2020 by Komisia na základe komplexného 
posúdenia vplyvu a pri zohľadnení 
analýzy integrovaných národných 
energetických a klimatických plánov, 
ktoré jej členské štáty prekladajú v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/199936, mala preskúmať 
cieľ Únie v oblasti klímy vytýčený na 
obdobie do roku 2030, ako aj možnosti 
vytýčiť nový cieľ na obdobie do roku 
2030, konkrétne sprísniť ho z 50 % na 
55 % zníženie emisií v porovnaní s 
úrovňami z roku 1990. Ak Komisia bude 
považovať za potrebné cieľ Únie do roku 
2030 zmeniť, mala by Európskemu 
parlamentu a prípadne Rade predložiť 
zodpovedajúce návrhy na zmenu tohto 
nariadenia. Navyše by Komisia mala do 
30. júna 2021 posúdiť, ako by sa v záujme 
dosiahnutia cieľa spočívajúceho v 50 až 
55 % znížení emisií v porovnaní s rokom 
1990 mali zmeniť právne predpisy Únie, 
ktorými sa vykonáva uvedený cieľ.
_________________
36 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 
2018 o riadení energetickej únie 
a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa 
menia nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 
a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 
2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 
2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 
2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho 
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parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 
(Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Komisia vo svojom oznámení s 
názvom „Európsky zelený dohovor“ 
oznámila svoj úmysel posúdiť sprísnenie 
cieľa znížiť emisie skleníkových plynov 
Únie do roku 2030 a predložiť v súvislosti 
s ním príslušné návrhy, aby sa zaručil jeho 
súlad so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050. Ďalej v uvedenom 
oznámení zdôraznila, že všetky politiky 
Únie by mali prispievať k plneniu zámeru 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, kde by 
mali svoju úlohu zohrávať všetky sektory. 
Do septembra 2020 by Komisia na základe 
komplexného posúdenia vplyvu a pri 
zohľadnení analýzy integrovaných 
národných energetických a klimatických 
plánov, ktoré jej členské štáty prekladajú v 
súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/199936, mala 
preskúmať cieľ Únie v oblasti klímy 
vytýčený na obdobie do roku 2030, ako aj 
možnosti vytýčiť nový cieľ na obdobie do 
roku 2030, konkrétne sprísniť ho z 50 % na 
55 % zníženie emisií v porovnaní s 
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, 

(17) Komisia vo svojom oznámení s 
názvom „Európsky zelený dohovor“ 
oznámila svoj úmysel posúdiť sprísnenie 
cieľa znížiť emisie skleníkových plynov 
Únie do roku 2030 a predložiť v súvislosti 
s ním príslušné návrhy, aby sa zaručil jeho 
súlad so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050. Ďalej v uvedenom 
oznámení zdôraznila, že všetky politiky 
Únie by mali prispievať k plneniu zámeru 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, kde by 
mali svoju úlohu zohrávať všetky sektory. 
Do septembra 2020 by Komisia na základe 
komplexného posúdenia vplyvu a pri 
zohľadnení analýzy integrovaných 
národných energetických a klimatických 
plánov, ktoré jej členské štáty prekladajú v 
súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/199936, mala 
preskúmať cieľ Únie v oblasti klímy 
vytýčený na obdobie do roku 2030, ako aj 
možnosti vytýčiť nový cieľ na obdobie do 
roku 2030, konkrétne sprísniť ho na 70 % 
zníženie emisií v porovnaní s úrovňami z 
roku 1990. Ak Komisia bude považovať za 
potrebné cieľ Únie do roku 2030 zvýšiť, 
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 70 % znížení emisií v 
porovnaní s rokom 1990 mali zmeniť 
právne predpisy Únie, ktorými sa 
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ktorými sa vykonáva uvedený cieľ. vykonáva uvedený cieľ.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Mohammed Chahim, Niels Fuglsang

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Komisia vo svojom oznámení s 
názvom „Európsky zelený dohovor“ 
oznámila svoj úmysel posúdiť sprísnenie 
cieľa znížiť emisie skleníkových plynov 
Únie do roku 2030 a predložiť v súvislosti 
s ním príslušné návrhy, aby sa zaručil jeho 
súlad so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050. Ďalej v uvedenom 
oznámení zdôraznila, že všetky politiky 
Únie by mali prispievať k plneniu zámeru 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, kde by 
mali svoju úlohu zohrávať všetky sektory. 
Do septembra 2020 by Komisia na základe 
komplexného posúdenia vplyvu a pri 
zohľadnení analýzy integrovaných 
národných energetických a klimatických 
plánov, ktoré jej členské štáty prekladajú v 
súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/199936 , 

(17) Komisia vo svojom oznámení s 
názvom „Európsky zelený dohovor“ 
oznámila svoj úmysel posúdiť sprísnenie 
cieľa znížiť emisie skleníkových plynov 
Únie do roku 2030 a predložiť v súvislosti 
s ním príslušné návrhy, aby sa zaručil jeho 
súlad so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050. Ďalej v uvedenom 
oznámení zdôraznila, že všetky politiky 
Únie by mali prispievať k plneniu zámeru 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, kde by 
mali svoju úlohu zohrávať všetky sektory. 
Vzhľadom na cieľ Únie dosiahnuť 
klimatickú neutralitu najneskôr do roku 
2050 je nevyhnutné, aby sa opatrenia v 
oblasti klímy ďalej posilnili, a najmä aby 
sa cieľ Únie v oblasti klímy na rok 2030 
zvýšil tak, aby sa emisie znížili o 65 % v 
porovnaní s úrovňami z roku 1990. 
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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.

Následne by Komisia mala do 30. júna 
2021 posúdiť, ako by sa náležite mali 
zmeniť právne predpisy Únie, ktorými sa 
vykonáva uvedený vyšší cieľ.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Komisia vo svojom oznámení s 
názvom „Európsky zelený dohovor“ 
oznámila svoj úmysel posúdiť sprísnenie 

(17) Komisia vo svojom oznámení s 
názvom „Európsky zelený dohovor“ 
oznámila svoj úmysel posúdiť sprísnenie 
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cieľa znížiť emisie skleníkových plynov 
Únie do roku 2030 a predložiť v súvislosti 
s ním príslušné návrhy, aby sa zaručil jeho 
súlad so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050. Ďalej v uvedenom 
oznámení zdôraznila, že všetky politiky 
Únie by mali prispievať k plneniu zámeru 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, kde by 
mali svoju úlohu zohrávať všetky sektory. 
Do septembra 2020 by Komisia na základe 
komplexného posúdenia vplyvu a pri 
zohľadnení analýzy integrovaných 
národných energetických a klimatických 
plánov, ktoré jej členské štáty prekladajú v 
súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/199936, 
mala preskúmať cieľ Únie v oblasti klímy 
vytýčený na obdobie do roku 2030, ako aj 
možnosti vytýčiť nový cieľ na obdobie do 
roku 2030, konkrétne sprísniť ho z 50 % 
na 55 % zníženie emisií v porovnaní s 
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.

cieľa znížiť emisie skleníkových plynov 
Únie do roku 2030 a predložiť v súvislosti 
s ním príslušné návrhy, aby sa zaručil jeho 
súlad so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050. Ďalej v uvedenom 
oznámení zdôraznila, že všetky politiky 
Únie by mali prispievať k plneniu zámeru 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, kde by 
mali svoju úlohu zohrávať všetky sektory. 
Aby mohla Únia dosiahnuť svoj cieľ 
klimatickej neutrality najneskôr do roku 
2050 je nevyhnutné, aby sa ďalej posilnili 
opatrenia v oblasti klímy, a najmä aby sa 
cieľ Únie do roku 2030  zvýšil tak, aby sa 
emisie znížili aspoň o 55 % v porovnaní s 
úrovňami z roku 1990. Následne by 
Komisia mala do 30. júna 2021 náležite 
posúdiť, ako by sa mali zmeniť právne 
predpisy Únie, ktorými sa vykonáva 
uvedený vyšší cieľ.

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



PE653.722v01-00 72/183 AM\1206925SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Komisia vo svojom oznámení s 
názvom „Európsky zelený dohovor“ 
oznámila svoj úmysel posúdiť sprísnenie 
cieľa znížiť emisie skleníkových plynov 
Únie do roku 2030 a predložiť v súvislosti 
s ním príslušné návrhy, aby sa zaručil jeho 
súlad so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050. Ďalej v uvedenom 
oznámení zdôraznila, že všetky politiky 
Únie by mali prispievať k plneniu zámeru 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, kde by 
mali svoju úlohu zohrávať všetky sektory. 
Do septembra 2020 by Komisia na základe 
komplexného posúdenia vplyvu a pri 
zohľadnení analýzy integrovaných 
národných energetických a klimatických 
plánov, ktoré jej členské štáty prekladajú v 
súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/199936, mala 
preskúmať cieľ Únie v oblasti klímy 
vytýčený na obdobie do roku 2030, ako aj 
možnosti vytýčiť nový cieľ na obdobie do 
roku 2030, konkrétne sprísniť ho z 50 % 
na 55 % zníženie emisií v porovnaní s 
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, 

(17) Komisia vo svojom oznámení s 
názvom „Európsky zelený dohovor“ 
oznámila svoj úmysel posúdiť sprísnenie 
cieľa znížiť emisie skleníkových plynov 
Únie do roku 2030 a predložiť v súvislosti 
s ním príslušné návrhy, aby sa zaručil jeho 
súlad so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050. Ďalej v uvedenom 
oznámení zdôraznila, že všetky politiky 
Únie by mali prispievať k plneniu zámeru 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, kde by 
mali svoju úlohu zohrávať všetky sektory. 
Európsky parlament vo svojich 
uzneseniach zo 14. marca 2019 o zmene 
klímy, z 28. novembra 2019 o konferencii 
OSN o zmene klímy 2019 v Madride, 
Španielsko a z 15. januára 2020 o 
európskej zelenej dohode už vyzval na 
zvýšenie cieľa EÚ znížiť emisie 
skleníkových plynov do roku 2030 na 
55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 
a naliehavo vyzval Komisiu, aby na tento 
účel predložila návrh. 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 a zistených vplyvov na 
vnútroštátnej úrovni, mala preskúmať cieľ 
Únie v oblasti klímy vytýčený na obdobie 
do roku 2030 a zosúladiť ho s 
obmedzením zvýšenia teploty na 1,5 °C v 
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ktorými sa vykonáva uvedený cieľ. porovnaní s predindustriálnou úrovňou, 
ako sa stanovuje v Parížskej dohode, a 
aspoň o 55 % zníženie emisií v porovnaní 
s rokom 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 týchto emisií v porovnaní s 
rokom 1990 mali zmeniť právne predpisy 
Únie, ktorými sa vykonáva uvedený cieľ.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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 

(17) Komisia vo svojom oznámení s 
názvom „Európsky zelený dohovor“ 
oznámila svoj úmysel posúdiť sprísnenie 
cieľa znížiť emisie skleníkových plynov 
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Únie do roku 2030 a predložiť v súvislosti 
s ním príslušné návrhy, aby sa zaručil jeho 
súlad so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050. Ďalej v uvedenom 
oznámení zdôraznila, že všetky politiky 
Únie by mali prispievať k plneniu zámeru 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, kde by 
mali svoju úlohu zohrávať všetky sektory. 
Do septembra 2020 by Komisia na základe 
komplexného posúdenia vplyvu a pri 
zohľadnení analýzy integrovaných 
národných energetických a klimatických 
plánov, ktoré jej členské štáty prekladajú v 
súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/199936, mala 
preskúmať cieľ Únie v oblasti klímy 
vytýčený na obdobie do roku 2030, ako aj 
možnosti vytýčiť nový cieľ na obdobie do 
roku 2030, konkrétne sprísniť ho z 50 % na 
55 % zníženie emisií v porovnaní s 
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.

Únie do roku 2030 a predložiť v súvislosti 
s ním príslušné návrhy, aby sa zaručil jeho 
súlad so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050. Ďalej v uvedenom 
oznámení zdôraznila, že všetky politiky 
Únie by mali prispievať k plneniu zámeru 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, kde by 
mali svoju úlohu zohrávať všetky sektory, 
pričom by sa mala zvážiť zásada 
„znečisťovateľ platí“. Komisia by na 
základe komplexného posúdenia vplyvu s 
rozdelením podľa členských štátov 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, 
vplyvu brexitu na všeobecnú schopnosť 
Únie znížiť emisie skleníkových plynov, 
ako aj na hospodársku situáciu po 
skončení pandémie Covid-19, mala 
preskúmať cieľ Únie v oblasti klímy 
vytýčený na obdobie do roku 2030, ako aj 
prediskutovať nový cieľ na obdobie do 
roku 2030, konkrétne sprísniť ho na 50 % 
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 na základe výsledku 
posúdenia vplyvu mala do 30. júna 2021 
posúdiť, ako by sa v záujme dosiahnutia 
cieľa spočívajúceho v navrhovanom 50 % 
znížení emisií v porovnaní s rokom 1990 
mali zmeniť právne predpisy Únie, ktorými 
sa vykonáva uvedený cieľ.

_________________ _________________
36 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 
2018 o riadení energetickej únie a opatrení 
v oblasti klímy, ktorým sa menia 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 
2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ 

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 
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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).

a 2013/30/EÚ, smernice Rady 
2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
András Gyürk, Edina Tóth

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Komisia vo svojom oznámení s 
názvom „Európsky zelený dohovor“ 
oznámila svoj úmysel posúdiť sprísnenie 
cieľa znížiť emisie skleníkových plynov 
Únie do roku 2030 a predložiť v súvislosti 
s ním príslušné návrhy, aby sa zaručil jeho 
súlad so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050. Ďalej v uvedenom 
oznámení zdôraznila, že všetky politiky 
Únie by mali prispievať k plneniu zámeru 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, kde by 
mali svoju úlohu zohrávať všetky sektory. 
Do septembra 2020 by Komisia na základe 
komplexného posúdenia vplyvu a pri 
zohľadnení analýzy integrovaných 
národných energetických a klimatických 
plánov, ktoré jej členské štáty prekladajú v 
súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/199936, mala 
preskúmať cieľ Únie v oblasti klímy 
vytýčený na obdobie do roku 2030, ako aj 
možnosti vytýčiť nový cieľ na obdobie do 
roku 2030, konkrétne sprísniť ho z 50 % na 
55 % zníženie emisií v porovnaní s 
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 

(17) Komisia vo svojom oznámení s 
názvom „Európsky zelený dohovor“ 
oznámila svoj úmysel posúdiť sprísnenie 
cieľa znížiť emisie skleníkových plynov 
Únie do roku 2030 a predložiť v súvislosti 
s ním príslušné návrhy, aby sa zaručil jeho 
súlad so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050. Ďalej v uvedenom 
oznámení zdôraznila, že všetky politiky 
Únie by mali prispievať k plneniu zámeru 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, kde by 
mali svoju úlohu zohrávať všetky sektory, 
pričom by sa mala zvážiť zásada 
„znečisťovateľ platí“. Komisia by na 
základe komplexného posúdenia vplyvu s 
rozdelením podľa členských štátov 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 
prediskutovať cieľ na obdobie do roku 
2030, konkrétne sprísniť ho z 50 % na 
55 % cieľ na 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 
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dosiahnutia cieľa spočívajúceho v 50 až 
55 % znížení emisií v porovnaní s rokom 
1990 mali zmeniť právne predpisy Únie, 
ktorými sa vykonáva uvedený cieľ.

nariadenia. Navyše by Komisia na základe 
výsledku posúdenia vplyvu mala do 30. 
júna 2021 posúdiť, ako by sa v záujme 
dosiahnutia cieľa spočívajúceho v 
približne 50 %, nie však viac ako 55 % 
znížení emisií v porovnaní s rokom 1990 
mali zmeniť právne predpisy Únie, ktorými 
sa vykonáva uvedený cieľ.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Komisia vo svojom oznámení s 
názvom „Európsky zelený dohovor“ 
oznámila svoj úmysel posúdiť sprísnenie 
cieľa znížiť emisie skleníkových plynov 
Únie do roku 2030 a predložiť v súvislosti 
s ním príslušné návrhy, aby sa zaručil jeho 
súlad so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050. Ďalej v uvedenom 
oznámení zdôraznila, že všetky politiky 
Únie by mali prispievať k plneniu zámeru 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, kde by 
mali svoju úlohu zohrávať všetky sektory. 

(17) Komisia vo svojom oznámení s 
názvom „Európsky zelený dohovor“ 
oznámila svoj úmysel posúdiť sprísnenie 
cieľa znížiť emisie skleníkových plynov 
Únie do roku 2030 a predložiť v súvislosti 
s ním príslušné návrhy, aby sa zaručil jeho 
súlad so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050. Ďalej v uvedenom 
oznámení zdôraznila, že všetky politiky 
Únie by mali prispievať k plneniu zámeru 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, kde by 
mali svoju úlohu zohrávať všetky sektory. 
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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.

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 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 
novom cieli do roku 2030 pre oblasť 
klímy, mali zmeniť právne predpisy Únie, 
ktorými sa vykonáva uvedený cieľ.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Nils Torvalds
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Komisia do 30. júna 2021 
preskúma a v prípade potreby navrhne 
revíziu všetkých politík a nástrojov 
relevantných pre dosiahnutie cieľa Únie v 
oblasti klímy do roku 2030 a pre 
dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality 
stanoveného v článku 2 ods. 1. V tejto 
súvislosti si zvýšené ciele Únie vyžadujú, 
aby bol systém EÚ na obchodovanie s 
emisiami vhodný na daný účel, Komisia 
preto urýchlene preskúma smernicu o 
ETS a posilní inovačný fond s cieľom 
ďalšieho vytvárania finančných stimulov 
pre nové technológie, podpory rastu, 
konkurencieschopnosti, podpory čistých 
technológií, pričom zabezpečí, aby 
posilnenie inovačného fondu prispelo k 
procesu spravodlivej transformácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
András Gyürk, Hildegard Bentele, Edina Tóth

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Na dosiahnutie cieľa zníženia 
emisií v celej EÚ do roku 2030 každý 
členský štát dosiahne aspoň rovnakú 
minimálnu úroveň zníženia emisií do roku 
2030 v porovnaní s úrovňou z roku 1990. 
Každý členský štát prijme celonárodný 
cieľ zníženia emisií, ktorým EÚ posilní 
konvergenciu úsilia členských štátov o 
zníženie emisií na dosiahnutie cieľa 
klimatickej neutrality do roku 2050 
spravodlivejším spôsobom na základe 
vyváženejšieho rozdelenia záťaže medzi 
členské štáty.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, 
Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas 
Tobé, Ivan Štefanec

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Komisia by tiež mala posúdiť, do 
akej miery by využívanie medzinárodných 
trhových mechanizmov mohlo prispieť k 
nákladovo efektívnemu dosiahnutiu 
cieľov EÚ a členských štátov. Ak to 
považuje za potrebné, mala by predložiť 
Európskemu parlamentu a Rade návrhy 
na zmenu tohto nariadenia, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/842.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) S cieľom zabezpečiť, aby Únia a 
všetky členské štáty vytrvali na ceste k 
dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrality 
najneskôr do roku 2050, a zabezpečiť 
predvídateľnosť a dôveru pre všetky 
sociálne a hospodárske subjekty a 
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obyvateľstvo ako celok, by Komisia mala 
preskúmať možnosti stanovenia cieľa EÚ 
v oblasti klímy na rok 2040 a na tento účel 
predložiť legislatívne návrhy Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17b) Komisia by mala ďalej zabezpečiť, 
aby bola tomuto priemyslu dostatočne 
umožnená dôležitá transformácia na 
klimatickú neutralitu a vysoko ambiciózne 
ciele do roku 2030 a 2040 
prostredníctvom dôkladného regulačného 
rámca a finančných zdrojov 
zodpovedajúcich výzvam. Tento regulačný 
a finančný rámec by sa mal pravidelne 
vyhodnocovať a upravovať, ak je to 
potrebné, aby sa zabránilo úniku uhlíka, 
zatvoreniu priemyslu, strate pracovných 
miest a nekalej medzinárodnej 
hospodárskej súťaži.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

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

(17b) Aby Únia a členské štáty dosiahli 
do roku 2030 cieľ v oblasti klímy a 
najneskôr do roku 2050 klimatickú 
neutralitu, Únia by mala pokračovať v 
úsilí zameranom na silné udržateľné 
biohospodárstvo, a to najmä posilnením 
svojho úsilia o postupné ukončenie 
používania fosílnych palív a dotácií na 
energiu pre tieto palivá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17c) 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 tvoria balík v rámci 
zastrešujúcej témy prvoradosti 
energetickej efektívnosti a globálneho 
postavenia Únie v oblasti obnoviteľných 
zdrojov energie. Tieto iniciatívy by sa mali 
zohľadniť vo vnútroštátnom dlhodobom 
pokroku pri úsilí o dosiahnutie cieľa 
klimatickej neutrality do roku 2050 s 
cieľom zabezpečiť vysoko energeticky 
efektívny energetický systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie a rozvoj 
obnoviteľných zdrojov energie v Únii.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 152
Markus Buchheit, Guido Reil

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom zabezpečiť, aby Únia a 
členské štáty vytrvali na ceste k naplneniu 

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

vytýčeného zámeru dosiahnuť klimatickú 
neutralitu, ako aj zaručiť pokrok pri 
adaptácii na zmenu klímy by Komisia mala 
dosiahnutý pokrok pravidelne posudzovať. 
Ak by kolektívny pokrok členských štátov 
pri plnení zámeru dosiahnuť klimatickú 
neutralitu alebo pri adaptácii nebol 
dostatočný alebo opatrenia Únie neboli v 
súlade so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu alebo by neboli primerané na 
zvýšenie schopnosti adaptácie, posilnenie 
odolnosti alebo zníženie miery 
zraniteľnosti, Komisia by mala vykonať 
potrebné opatrenia v súlade so zmluvami. 
To by sa malo vzťahovať aj na opatrenia 
plánované ako súčasť oživenia 
hospodárstva z pandémie COVID-19, a to 
na úrovni EÚ aj členských štátov. 
Komisia vo svojom oznámení Správny čas 
pre Európu: náprava škôd a príprava 
budúcnosti pre ďalšie generácie opisuje a 
tento účel európsku zelenú dohodu ako 
stratégiu rastu Európy, a preto Komisia a 
členské štáty zabezpečia, aby všetky 
opatrenia prijaté na oživenie hospodárstva 
boli zamerané na dosiahnutie cieľa 
klimatickej neutrality a v súlade s týmto 
cieľom. 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, 
Ivan Štefanec

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(18) S cieľom zabezpečiť, aby Únia a 
členské štáty vytrvali na ceste k naplneniu 
vytýčeného zámeru dosiahnuť klimatickú 
neutralitu, ako aj zaručiť pokrok pri 
adaptácii na zmenu klímy by Komisia mala 
dosiahnutý pokrok 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. 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

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 
všetky členské štáty vytrvali na ceste k 
naplneniu vytýčeného zámeru dosiahnuť 
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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.

klimatickú neutralitu, ako aj zaručiť pokrok 
pri adaptácii na zmenu klímy by Komisia 
mala dosiahnutý pokrok pravidelne 
posudzovať. Ak by kolektívny pokrok 
členských štátov pri plnení zámeru 
dosiahnuť klimatickú neutralitu alebo pri 
adaptácii nebol dostatočný alebo ak by 
žiadne opatrenia Únie a členských štátov 
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Sira Rego

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom zabezpečiť, aby Únia a 
členské štáty vytrvali na ceste k naplneniu 
vytýčeného zámeru dosiahnuť klimatickú 
neutralitu, ako aj zaručiť pokrok pri 
adaptácii na zmenu klímy by Komisia mala 
dosiahnutý pokrok pravidelne posudzovať. 
Ak by kolektívny pokrok členských štátov 
pri plnení zámeru dosiahnuť klimatickú 
neutralitu alebo pri adaptácii nebol 
dostatočný alebo opatrenia Únie neboli v 
súlade so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu alebo by neboli primerané na 
zvýšenie schopnosti adaptácie, posilnenie 

(18) S cieľom zabezpečiť, aby Únia a 
členské štáty vytrvali na ceste k naplneniu 
vytýčeného zámeru dosiahnuť klimatickú 
neutralitu, ako aj zaručiť pokrok pri 
adaptácii na zmenu klímy by Komisia mala 
dosiahnutý pokrok pravidelne posudzovať. 
Ak by individuálny 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 
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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.

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.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 157
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Únia by mala mať orgán 
zastupujúci nezávislé vedecké odborné 
znalosti, ktorý by poskytoval poradenstvo 
a posudzoval napredovanie opatrení Únie 
v oblasti klímy. Komisia by mala vytvoriť 
nezávislý Európsky panel o zmene klímy 
(EPCC) ako orgán zodpovedný za 
hodnotenie a vydávanie odporúčaní 
týkajúcich sa politík v oblasti zmeny 
klímy. EPCC by mal vykonávať svoju 
činnosť celkom nezávisle od Komisie a 
mal by byť rovnako zložený zo žien a 
mužov. Mal by sa skladať z vedcov 
vybraných na základe ich skúseností v 
oblasti zmeny klímy s cieľom každoročne 
analyzovať zníženie emisií skleníkových 
plynov v Únii a vo všetkých členských 
štátoch, aby sa zaručilo postupné zníženie 
emisií. Skupina odborníkov by mala 
Komisii poskytovať poradenstvo aj pri 
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posudzovaní konzistentnosti pokroku na 
vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, a 
opatrení na dosiahnutie cieľa klimatickej 
neutrality najneskôr do roku 2050 a 
splnenie záväzkov Únie vyplývajúcich z 
Parížskej dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Markus Buchheit, Guido Reil

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, 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.

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Sira Rego

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, 
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.

(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, 
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. Komisia bude pomáhať 
členským štátom pri zhromažďovaní 
spoľahlivých, konzistentných a 
porovnateľných údajov.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 160
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Markus Pieper, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, 
Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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, 
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.

(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 
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
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Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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, 
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.

(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, IPBES a EPCC. 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 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Miapetra Kumpula-Natri, Niels Fuglsang

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Keďže transformácia na uhlíkovú 
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neutralitu si bude vyžadovať mobilizáciu 
obrovského objemu investícií, stanovením 
uhlíkového rozpočtu Únie (kumulatívne 
emisie CO2) sa ešte viac objasnia ciele v 
oblasti klímy a zlepší sa predvídateľnosť 
pre rôzne zainteresované strany a 
investorov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Markus Buchheit, Guido Reil

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.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
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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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
András Gyürk, Edina Tóth

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 

vypúšťa sa
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prác uskutočnila náležité konzultácie, a to 
aj na expertnej úrovni, a aby tieto 
konzultácie vykonávala v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. 
apríla 2016 o lepšej tvorbe práva37 . 
Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.
_________________
37 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Markus Buchheit, Guido Reil

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 

vypúšťa sa
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aj na expertnej úrovni, a aby tieto 
konzultácie vykonávala v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. 
apríla 2016 o lepšej tvorbe práva37 . 
Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.
_________________
37 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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 

vypúšťa sa
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dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila náležité konzultácie, a to 
aj na expertnej úrovni, a aby tieto 
konzultácie vykonávala v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. 
apríla 2016 o lepšej tvorbe práva37 . 
Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.
_________________
37 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

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 

(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 Komisia mala 
predložiť legislatívny návrh na trajektóriu 
dosahovania nulovej bilancie emisií 
skleníkových plynov v Únii najneskôr do 
roku 2050 Európskemu parlamentu a Rade.
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počas prípravných prác uskutočnila 
náležité konzultácie, a to aj na expertnej 
úrovni, a aby tieto konzultácie vykonávala 
v súlade so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. 
apríla 2016 o lepšej tvorbe práva37 . 
Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 

(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 so zreteľom 
na radu EPCC mala posúdiť možnosti 
štruktúry a návrhu trajektórie 
dosahovania nulovej bilancie emisií 
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emisií skleníkových plynov v Únii do roku 
2050. Je osobitne dôležité, aby Komisia 
počas prípravných prác uskutočnila 
náležité konzultácie, a to aj na expertnej 
úrovni, a aby tieto konzultácie vykonávala 
v súlade so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. 
apríla 2016 o lepšej tvorbe práva37 . 
Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

skleníkových plynov v Únii najneskôr do 
roku 2050, a na tento účel by mala 
predložiť legislatívne návrhy Európskemu 
parlamentu a Rade.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

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 vytýčiť 
trajektóriu dosahovania nulovej bilancie 
emisií skleníkových plynov v Únii do roku 

(21) Na zabezpečenie predvídateľnosti a 
dôvery pre všetky hospodárske subjekty 
vrátane podnikov, pracovníkov, investorov 
a spotrebiteľov v záujme nezvratného 
prechodu na nulovú bilanciu emisií 
skleníkových plynov, znižovania emisií a 
pomoci pri posudzovaní súladu opatrení so 
zámerom dosiahnuť klimatickú neutralitu, 
ako aj pokroku pri nich by Komisia mala 
navrhnúť trajektóriu dosahovania cieľa v 
oblasti klímy do roku 2030 a nulovej 
bilancie emisií skleníkových plynov, ktorú 
prijme Európsky parlament a Rada v 
rámci bežného legislatívneho postupu. V 
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2050. Je osobitne dôležité, aby Komisia 
počas prípravných prác uskutočnila 
náležité konzultácie, a to aj na expertnej 
úrovni, a aby tieto konzultácie vykonávala 
v súlade so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. 
apríla 2016 o lepšej tvorbe práva37 .. 
Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

tomto kontexte zabezpečenia 
predvídateľnosti a dôvery je osobitne 
dôležité, by Komisia pravidelne prijímala 
plán Únie, v ktorom uvedie, ako rýchlo by 
všetky a jednotlivé odvetvia hospodárstva 
mohli znížiť svoje emisie v súlade s cieľmi 
do roku 2030 a nulovými emisiami uhlíka. 
Tento plán Únie by sa mal zosúladiť s 
uvedenou trajektóriou Únie.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Markus Buchheit, Guido Reil

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) V súlade so záväzkom Komisie 
dodržiavať zásady lepšej tvorby práva by 
sa malo rozvinúť úsilie o súlad 
jednotlivých nástrojov Únie týkajúcich sa 
znižovania emisií skleníkových plynov. 
Systém merania pokroku pri plnení 
zámeru dosiahnuť klimatickú neutralitu, 
ako aj posudzovania súladu opatrení 
prijatých na účely uvedeného zámeru by 
mal vychádzať z riadiaceho rámca 
stanoveného v nariadení (EÚ) 2018/1999 
a byť s ním v súlade. Predovšetkým je 
potrebné, aby sa systém pravidelného 
podávania správ a harmonogramu lehôt, 
v ktorých má Komisia vykonávať 
posúdenia, ako aj opatrení na základe 

vypúšťa sa
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predmetných správ zosúladil s 
povinnosťami členských štátov 
predkladať informácie a podávať správy, 
ktoré sú stanovené v nariadení (EÚ) 
2018/1999. Nariadenie (EÚ) 2018/1999 by 
sa preto malo zmeniť tak, aby sa do jeho 
relevantných ustanovení začlenil zámer 
dosiahnuť klimatickú neutralitu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Markus Buchheit, Guido Reil

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Z podstaty zmeny klímy vyplýva, 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,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Hildegard Bentele, Ivan Štefanec
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Dobre fungujúci vnútorný trh s 
energiou je dôležitou zložkou energetickej 
transformácie a pomôže zabezpečiť jeho 
finančnú životaschopnosť. Rozvoj 
inteligentných a digitálnych elektrických 
a plynárenských sietí 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Plne účinná politika Únie v oblasti 
zmeny klímy by mala riešiť únik uhlíka a 
vytvoriť vhodné nástroje a mechanizmy 
na riešenie akéhokoľvek potenciálneho 
úniku uhlíka, a to aj s cieľom stimulovať 
normy Únie a priekopníkov v 
priemyselných odvetviach.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 175
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Politiky EÚ v oblasti klímy a 
legislatívny rámec by mali podporovať 
zalesňovanie a udržateľné 
obhospodarovanie lesov v celej Únii 
prostredníctvom výmeny najlepších 
postupov, priemyselných poznatkov a 
inovácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Martin Hojsík, Fredrick Federley, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Klimatická stopa spotreby Únie je 
základným nástrojom na rozvoj s cieľom 
zlepšiť celkový súlad cieľov Únie v oblasti 
klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23b) Európske aliancie, najmä v odvetví 
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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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23b) Plne účinná politika Únie v oblasti 
klímy by mala riešiť únik uhlíka a 
vytvoriť vhodné nástroje, ako je 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach, na jeho riešenie a ochranu 
našich noriem a priekopníkov našich 
priemyselných odvetví.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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 

PRIJALI  TÚTO SMERNICU:
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odstraňovania prostredníctvom 
prírodných alebo iných záchytov v Únii.

Cieľom tejto smernice je podporovať 
potrebný prechod na racionálnu politiku v 
oblasti životného prostredia. Na tento účel 
musia členské štáty EÚ a inštitúcie EÚ 
overiť, preskúmať a v prípade potreby 
prispôsobiť všetky existujúce politiky. Pri 
prijímaní opatrení na ochranu životného 
prostredia a adaptáciu na zmenu klímy na 
vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie by 
členské štáty a Európsky parlament, Rada 
a Komisia mali venovať osobitnú 
pozornosť strednodobým a dlhodobým 
sociálno-ekonomickým dôsledkom 
koronakrízy, blahobytu občanov, 
prosperite spoločnosti a 
konkurencieschopnosti hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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 celkový 
právny rámec , ktorý zahŕňa všetky 
súčasné a budúce právne predpisy a 
nariadenia, pre nezvratné a rýchle 
znižovanie emisií skleníkových plynov, 
zlepšenie ich odstraňovania 
prostredníctvom prírodných alebo iných 
záchytov v Únii, a celková dekarbonizácia 
Únie, čo všetko prispeje k záväznému 
cieľu klimatickej neutrality v Únii 
najneskôr do roku 2050 pri dosahovaní 
dlhodobých teplotných cieľov 
stanovených v článku 2 Parížskej dohody.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 181
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

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 
rýchle a nezvratné znižovanie emisií 
skleníkových plynov a zlepšenie ich 
odstraňovania prostredníctvom prírodných 
záchytov v Únii v záujme plnenia 
dlhodobého teplotného cieľa stanoveného 
v článku 2 Parížskej dohody, ako aj rámec 
pre dosiahnutie pokroku pri plnení 
globálneho cieľa adaptácie na zmenu 
klímy stanoveného v článku 7 Parížskej 
dohody.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zlúčia prvé dva odseky návrhu Komisie do jedného.

Pozmeňujúci návrh 182
Sira Rego

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 prednostne stanovuje 
rámec pre nezvratné a postupné znižovanie 
emisií skleníkových plynov a, po druhé, 
zlepšenie  ich odstraňovania 
prostredníctvom prírodných záchytov v 
Únii a vo všetkých jej členských štátoch.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 183
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Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 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 každý prispieva 
k tejto výzve, pričom najväčší 
znečisťovatelia prispievajú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento odsek návrhu Komisie sa zlúčil do prvého odseku.
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Pozmeňujúci návrh 185
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

V tomto nariadení sa stanovuje záväzný 
zámer dosiahnuť najneskôr do roku 2050 
klimatickú neutralitu Únie v záujme 
plnenia dlhodobých teplotných cieľov 
stanovených v článku 2 Parížskej dohody, 
ako aj rámec na dosahovanie pokroku pri 
plnení globálneho cieľa týkajúceho sa 
adaptácie na zmenu klímy stanoveného v 
článku 7 Parížskej dohody, pričom sa 
zohľadnia požiadavky spravodlivej 
transformácie pracovnej sily a vytvorenie 
dôstojnej práce a kvalitných pracovných 
miest, ako je stanovené v preambule 
Parížskej dohody.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Nils Torvalds

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

V tomto nariadení sa stanovuje záväzný 
zámer dosiahnuť najneskôr do roku 2050 
klimatickú neutralitu Únie a každého 
členského štátu v záujme plnenia 
dlhodobého teplotného cieľa stanoveného v 
článku 2 Parížskej dohody, ako aj rámec na 
dosahovanie pokroku pri plnení globálneho 
cieľa týkajúceho sa adaptácie na zmenu 
klímy stanoveného v článku 7 Parížskej 
dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

V tomto nariadení sa stanovuje záväzný 
zámer dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutralitu Únie a každého členského štátu 
v záujme plnenia dlhodobého teplotného 
cieľa stanoveného v článku 2 Parížskej 
dohody, ako aj rámec na dosahovanie 
pokroku pri plnení globálneho cieľa 
týkajúceho sa adaptácie na zmenu klímy 
stanoveného v článku 7 Parížskej dohody.

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 189
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

V tomto nariadení sa stanovuje záväzný 
zámer dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutralitu na úrovni EÚ v záujme plnenia 
dlhodobého teplotného cieľa stanoveného v 
článku 2 Parížskej dohody, ako aj rámec na 
dosahovanie pokroku pri plnení globálneho 
cieľa týkajúceho sa adaptácie na zmenu 
klímy stanoveného v článku 7 Parížskej 
dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3
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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 prírodných 
záchytov skleníkových plynov uvedených 
v časti 2 prílohy V k nariadeniu (EÚ) 
2018/1999.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Sira Rego

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 193
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1 a
Vymedzenie pojmov

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



PE653.722v01-00 110/183 AM\1206925SK.docx

SK

a odstránením prírodných záchytov 
skleníkových plynov v rámci Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 2 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 Zámer týkajúci sa klimatickej 
neutrality

2 Prehodnotenie cieľov politiky v 
oblasti životného prostredia a klímy

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Článok 2 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 Zámer týkajúci sa klimatickej 
neutrality

2 Zámer týkajúci sa klimatickej 
neutrality a priebežné ciele

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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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. Politiky členských štátov EÚ a 
inštitúcií EÚ sa už určitý čas zameriavajú 
len na najvyššie prípustné zníženie emisií 
skleníkových plynov v rámci „politiky v 
oblasti klímy“, ktorú možno opísať ako v 
podstate ideologickú, ktoré sa dosahujú 
predovšetkým prostredníctvom 
hospodárskej intervencie do hospodárstva 
voľného trhu a politiky zákazu. Dôraz sa 
čoraz viac presúva na veľkolepé ciele 
znižovania, ktoré nemôžu byť vedecky 
podložené, ani nezohľadňujú 
hospodárske predpoklady potrebné na 
akékoľvek ochranné opatrenia. Ochrana 
životného prostredia je možná len v 
slobodnej spoločnosti, ktorá poskytuje 
technickú inovačnú silu a potrebnú 
hospodársku výkonnosť, aby sa to dalo 
realizovať. Potrebný priestor sa čoraz 
častejšie nedostáva ani ekologickým 
aspektom; napríklad, keď sa 
environmentálne škody spôsobené ťažbou 
zdrojov na výrobu batérií na dosiahnutie 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 
ktoré doteraz presadzovala politika, 
presúvajú do neeurópskych krajín. Preto 
je nevyhnutné, aby inštitúcie EÚ a ich 
členské štáty overili, preskúmali a v 
prípade potreby upravili všetky existujúce 
politiky, a to nielen v dôsledku pandémie 
COVID-19, ktorá na našu ekonomiku 
vytvára bezprecedentný tlak. Patria sem 
najmä uvedené nariadenia EÚ, konkrétne 
smernica 2003/87/ES (obchodovanie s 
emisnými kvótami skleníkových plynov), 
nariadenie (EÚ) 2018/842 (vnútroštátne 
ciele v oblasti znižovania emisií 
skleníkových plynov ), nariadenie (EÚ) 
2018/841 (kompenzácia skleníkových 
plynov) a nariadenie (EÚ) 2018/1999 
(systém riadenia energetickej únie a 
ochrany klímy), ale aj smernica 
2012/27/EÚ (energetická efektívnosť), 
smernica (EÚ) 2018/2001 (využívanie 
energie z obnoviteľných zdrojov) a 
smernica 2010/31/EÚ (energetická 
hospodárnosť budov) a v prípade potreby 
aj iné právne predpisy EÚ. Ústredným 
prvkom budúcej politiky musí byť 
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prispôsobenie sa prebiehajúcim 
prírodným zmenám klímy, ktorých príčiny 
musia ďalej skúmať nezávislí vedci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

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 rámci práva Únie, vďaka čomu 
sa do uvedeného termínu podarí dosiahnuť 
nulovú bilanciu emisií.

1. Vnútroštátne zníženia emisií 
skleníkových plynov v celej Únii a 
zvýšenie záchytov regulovaných v celej 
Únii, ako sú regulované v rámci práva 
Únie musia byť vyvážené najneskôr do 
roku 2040, vďaka čomu sa najneskôr do 
uvedeného termínu podarí dosiahnuť 
bilanciu emisií skleníkových plynov v Únii 
a následne negatívne emisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 

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 
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nulovú bilanciu emisií. dosiahnuť nulovú bilanciu emisií. Každý 
členský štát dosiahne nulovú bilanciu 
emisií najneskôr do roku 2050. Po tomto 
dátume musia odstránenia skleníkových 
plynov prekročiť emisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Nils Torvalds

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Najneskôr do roku 2050 sa 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 Únie a jej 
členských štátov.
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 201
Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Miriam Dalli, Dan Nica

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 
členskými štátmi.

2. Príslušné inštitúcie Únie a členské 
štáty sú povinné prijať potrebné opatrenia 
na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni, 
vďaka ktorým bude možné kolektívne 
dosiahnuť zámer týkajúci sa klimatickej 
neutrality stanovený v odseku 1, a to s 
prihliadnutím na význam podpory 
spravodlivého plánu pre udržateľnú 
zmenu, ktorý je založený na spravodlivej 
transformácii, ktorý zohľadňuje 
východiská členských štátov, rozdiely, 
ktorým budú čeliť pri svojom prechode v 
závislosti od svojho primárneho 
znečisťujúceho priemyslu, a rozdiely vo 
veľkosti alebo geografickej polohe. Tento 
plán zaručí sociálnu a hospodársku 
ochranu a solidaritu medzi členskými 
štátmi. Obsahuje usmernenia o tom, ako 
môže Únia ako celok dosiahnuť cieľ 
zníženia emisií do roku 2030. Zahŕňa aj 
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strednodobé emisné ciele na rok 2040, 
ktoré vychádzajú z transparentného a 
kvantifikovateľného posúdenia vplyvu a 
silného rámca riadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 
členskými štátmi.

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 
dosiahnuť zámer týkajúci sa klimatickej 
neutrality stanovený v odseku 1, a to s 
prihliadnutím na potrebu minimalizovať 
využívanie fosílnych zdrojov, sociálnu a 
hospodársku súdržnosť a ochranu 
zraniteľných občanov Únie, význam 
podpory spravodlivosti, solidarity a 
spravodlivej transformácie medzi 
členskými štátmi a zohľadnenie rôznych 
východiskových bodov členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

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

2. Príslušné inštitúcie Únie a členské 
štáty sú povinné prijať potrebné opatrenia 
na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej 
úrovni, vďaka ktorým bude možné v 
súlade so zásadou subsidiarity dosiahnuť 
zámery stanovené v odseku 1, ktoré sa 
majú spoločne dosiahnuť, a to s 
prihliadnutím na význam podpory 
spravodlivosti a solidarity medzi členskými 
štátmi. Okrem toho sa členské štáty EÚ 
vyzývajú, aby prehodnotili svoje záväzky 
podľa Parížskej dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

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 členskými 
štátmi.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Návrh nariadenia
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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 členskými 
štátmi.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Nils Torvalds

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 členskými 
štátmi.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
András Gyürk, Edina Tóth

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

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 členskými 
štátmi.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia do roku 2023 vypracuje 
metodiku, ktorá umožní výpočet 
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potenciálu odstraňovania uhlíka v oblasti 
zmierňovania zmeny klímy, a na tomto 
základe navrhne regulačný rámec, v 
ktorom stanoví ciele odstránenia a 
podrobne určí pravidlá certifikácie a 
započítavania odstraňovania uhlíka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Evžen Tošenovský

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).

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Do septembra 2020 Komisia 
preskúma cieľ Únie týkajúci sa splnenia 

3. V kontexte zámeru týkajúceho sa 
článku 2 ods. 1 sa emisie skleníkových 
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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).

plynov v celej Únii (GHG) v celej Únii 
znížia na domácom trhu najmenej o 65 
% v porovnaní s rokom 1990.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Mohammed Chahim, Niels Fuglsang

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
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Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. V kontexte zámeru týkajúceho sa 
klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1 sa cieľ Únie týkajúci sa 
splnenia cieľov oblasti klímy do roku 
2030, ktorý sa uvádza v článku 2 ods. 11 
nariadenia (EÚ) 2018/1999, stanovuje ako 
zníženie emisií minimálne o 55 % v 
porovnaní s rokom 1990.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Morten 
Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

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 cieľa týkajúceho sa 
klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1 sa cieľ Únie týkajúci sa 
splnenia cieľov oblasti klímy do roku 
2030, ktorý sa uvádza v článku 2 ods. 11 
nariadenia (EÚ) 2018/1999, stanovuje ako 
zníženie emisií minimálne o 55 % v 
porovnaní s rokom 1990.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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. Do septembra 2021 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 so zreteľom na opätovné 
posúdenie stanovené v článku 2 ods. 1.. 
Komisia by okrem toho mala preskúmať, 
do akej miery má nariadenie (EÚ) 
2018/1999 vplyv na hospodárstva 
členských štátov EÚ, a v prípade potreby  
vypracovať návrhy na úpravu tohto 
nariadenia, aby členské štáty pri 
rešpektovaní svojej zvrchovanosti mohli 
opäť prijať opatrenia na vykonávanie 
racionálnej environmentálnej politiky, 
ktorá chráni životné prostredie pre ľudí, 
zaručí ich zdravie a zároveň umožní 
hospodársky rozvoj.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

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 

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 
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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).

stanoveného v článku 2 ods. 1, pričom 
preskúma alternatívy týkajúce sa plnenia 
nového cieľa na rok 2030, ktorý spočíva v 
70 % 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).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Markus Pieper, Edina Tóth, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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. 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 a 
pandémie Covid-19, pričom preskúma 
alternatívy týkajúce sa plnenia nového 
cieľa na rok 2030, ktorý spočíva v 50 % 
znížení emisií v porovnaní s rokom 1990. 
Preskúmanie sa zakladá na dôkladnom 
posúdení vplyvu s rozdelením podľa 
členských štátov, pričom sa zohľadní 
vplyv Covid-19 na európske hospodárstvo 
a domácnosti, vplyv brexitu a potenciálny 
sociálny vplyv budúcich opatrení. Ak 
Komisia dospeje k názoru, že spomínaný 
cieľ treba zmeniť, predloží návrh 
Európskemu parlamentu a Rade (podľa 
vhodnosti) a stanoví, ako využívanie 
medzinárodných trhových mechanizmov 
môže prispieť k nákladovo efektívnemu 
dosiahnutiu cieľov EÚ a členských štátov. 
Komisia by súčasne mala vyvinúť úsilie aj 
o vypracovanie metodiky na výpočet emisií 
počas životného cyklu niektorých 
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výrobkov. Príspevok projektov v tretích 
krajinách by mal niesť zodpovednosť za 
zníženie emisií, pričom by sa malo prísne 
zabrániť dvojitému započítaniu a mala by 
sa integrovať jasná dokumentácia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Marian-Jean Marinescu

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. Do decembra 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. Preskúmanie sa 
zakladá na komplexnej štúdii 
zohľadňujúcej hospodársky, sociálny, 
klimatický a politický vplyv. Ak Komisia 
dospeje k názoru, že je potrebné navrhnúť 
nový cieľ v oblasti klímy do roku 2030, 
predloží návrh na príslušnú úpravu 
nariadenia 2018/1999 a nariadenia 
2018/842.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Týmto nariadením sa stanovuje 
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nezávislý Európsky panel o zmene klímy 
(EPCC) do 30. júna 2021 ako orgán 
zodpovedný za hodnotenie a vydávanie 
odporúčaní týkajúcich sa politík v oblasti 
zmeny klímy. EPCC monitoruje a 
posudzuje pokrok pri dosahovaní cieľa 
Únie v oblasti klimatickej neutrality do 
roku 2050 a priebežných cieľov do roku 
2030 a 2040. Komisia zverejní rady a 
odporúčania EPCC a predloží tieto 
zistenia Európskemu parlamentu a Rade 
ministrov do šiestich mesiacov od ich 
uverejnenia. Takisto predloží všetky 
odporúčania EPCC a vysvetlenie, ako 
zohľadnila rady, alebo riadne 
odôvodnené vysvetlenie, prečo tak 
neurobila.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Komisia do 30. júna 2021 navrhne 
ukazovateľ na monitorovanie vývoja 
znižovania klimatickej stopy Únie na 
základe údajov poskytnutých Európskou 
environmentálnou agentúrou. Komisia do 
30. júna 2023 posúdi klimatickú stopu 
Únie a predloží návrhy na jej zníženie, 
aby do roku 2030 bola v súlade s 
teplotnými cieľmi Parížskej dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Evžen Tošenovský

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 
legislatívnych návrhov, a to v súlade so 
zmluvami.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
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Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 
legislatívnych návrhov, a to v súlade so 
zmluvami.

4. Komisia do 30. júna 2021 posúdi, 
ako by sa v záujme dosiahnutia cieľa 
spočívajúceho v revidovanom cieli na rok 
2030 podľa článku 2 ods. 3 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 prijme potrebné 
opatrenia vrátane prijatia legislatívnych 
návrhov, a to v súlade so zmluvami. 
Týmito opatreniami sa zabezpečí aj 
ochrana životného prostredia a 
spravodlivé rozdelenie záťaže medzi 
odvetvia, ktoré prispievajú ku klimatickej 
neutralite Únie. Komisia najmä posúdi 
možnosti zosúladenia emisií z leteckej a 
námornej dopravy s cieľom na rok 2030 a 
so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050 v snahe 
dosiahnuť nulovú bilanciu týchto emisií 
najneskôr do roku 2050 a v súlade s tým 
predloží legislatívne návrhy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

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 

4. V snahe dosiahnuť cieľ v oblasti 
nulovej bilancie emisií stanovený v odseku 
1 Komisia do 30. júna 2021 posúdi, ako by 
sa mali zmeniť všetky právne predpisy 
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dosiahnutia zámeru týkajúceho sa 
klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1 mali zmeniť právne 
predpisy Únie, ktorými sa vykonáva cieľ 
Únie na rok 2030, pričom zváži prijatie 
potrebných opatrení vrátane prijatia 
legislatívnych návrhov, a to v súlade so 
zmluvami.

Únie týkajúce sa plnenia cieľa Únie v 
oblasti klímy na rok 2030 uvedeného v 
odseku 3 . K posúdeniu Komisie sa podľa 
potreby priložia legislatívne návrhy.

Posúdenie uvedené v tomto odseku zahŕňa 
dosiahnutie zníženia emisií skleníkových 
plynov o 55 % až minimálne 65 % 
najneskôr do roku 2030 v porovnaní s 
rokom 1990.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna 
Virkkunen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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 
legislatívnych návrhov, a to v súlade so 
zmluvami.

4. Komisia do 30. júna 2021 posúdi, 
ako by sa v záujme dosiahnutia cieľa 
spočívajúceho v 50 % znížení emisií v 
porovnaní s rokom 1990 a v záujme 
dosiahnutia zámeru týkajúceho sa 
klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1 mali zmeniť právne 
predpisy Únie, ktorými sa vykonáva cieľ 
Únie na rok 2030, pričom zváži prijatie 
potrebných opatrení vrátane prijatia 
legislatívnych návrhov, a to v súlade so 
zmluvami. Pri posudzovaní potreby 
prijatia nového legislatívneho návrhu na 
revíziu existujúcich právnych predpisov a 
politík Komisia zohľadní regulačnú 
konzistentnosť a stabilitu v záujme 
zachovania priaznivého prostredia pre 
budúce investície.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 227
Jerzy Buzek, Adam Jarubas

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 
legislatívnych návrhov, a to v súlade so 
zmluvami.

4. Komisia do 30. júna 2021 posúdi, 
ako by sa v záujme dosiahnutia cieľa 
spočívajúceho v 50 % znížení emisií v 
porovnaní s rokom 1990 a v záujme 
dosiahnutia zámeru týkajúceho sa 
klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1 mali zmeniť právne 
predpisy Únie, ktorými sa vykonáva cieľ 
Únie na rok 2030, pričom zváži prijatie 
potrebných opatrení vrátane prijatia 
legislatívnych návrhov, a to v súlade so 
zmluvami. V posúdení sa zohľadní 
zvýšenie existujúcich kompenzačných 
mechanizmov pre členské štáty s nižšími 
príjmami úmerne k zvýšeniu záťaže 
spojenej so zvýšenými ambíciami v oblasti 
klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

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 

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 



PE653.722v01-00 130/183 AM\1206925SK.docx

SK

potrebných opatrení vrátane prijatia 
legislatívnych návrhov, a to v súlade so 
zmluvami.

potrebných opatrení vrátane stanovenia 
konkrétnych a postupne sa zvyšujúcich 
cieľov odstraňovania, ako aj prijatia iných 
legislatívnych návrhov, a to v súlade so 
zmluvami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Marian-Jean Marinescu

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 
legislatívnych návrhov, a to v súlade so 
zmluvami.

4. Komisia do 30. júna 2021 posúdi, 
ako by sa v záujme dosiahnutia cieľa 
spočívajúceho v cieli na rok 2030 v oblasti 
klímy, o ktorom sa rozhodlo v súlade s 
odsekom 3 a v záujme dosiahnutia zámeru 
týkajúceho sa klimatickej neutrality 
stanoveného v článku 2 ods. 1 mali zmeniť 
právne predpisy Únie, ktorými sa 
vykonáva cieľ Únie na rok 2030, pričom 
zváži prijatie potrebných opatrení vrátane 
prijatia legislatívnych návrhov, a to v 
súlade so zmluvami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Morten 
Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

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 

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

klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1 mali zmeniť právne 
predpisy Únie, ktorými sa vykonáva cieľ 
Únie na rok 2030 v oblasti klímy, pričom 
zváži prijatie potrebných opatrení vrátane 
prijatia legislatívnych návrhov, a to v 
súlade so zmluvami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

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 
legislatívnych návrhov, a to v súlade so 
zmluvami.

4. Komisia do 30. júna 2021 posúdi, 
ako by sa v záujme dosiahnutia cieľa 
spočívajúceho v 70 % znížení emisií v 
porovnaní s rokom 1990 a v záujme 
dosiahnutia zámeru týkajúceho sa 
klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1 mali zmeniť právne 
predpisy Únie, ktorými sa vykonáva cieľ 
Únie na rok 2030, pričom zváži prijatie 
potrebných opatrení vrátane prijatia 
legislatívnych návrhov, a to v súlade so 
zmluvami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Sira Rego

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 

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 
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dosiahnutia zámeru týkajúceho sa 
klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1 mali zmeniť právne 
predpisy Únie, ktorými sa vykonáva cieľ 
Únie na rok 2030, pričom zváži prijatie 
potrebných opatrení vrátane prijatia 
legislatívnych návrhov, a to v súlade so 
zmluvami.

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 prijme potrebné 
opatrenia vrátane prijatia legislatívnych 
návrhov, a to v súlade so zmluvami.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 233
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Komisia do 31. mája 2023 v 
kontexte zámeru týkajúceho sa 
klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1 a na základe podrobného 
posúdenia vplyvu preskúma možnosti 
stanovenia cieľa Únie v oblasti klímy na 
rok 2040 na zníženie emisií v porovnaní s 
rokom 1990 a podľa potreby predloží 
návrhy Európskemu parlamentu a Rade. 
Pri skúmaní možností pre cieľ v oblasti 
klímy na rok 2040 Komisia zohľadní 
kritériá stanovené v článku 3 ods. 3. V 
posúdení vplyvu sa posúdi, ako by sa mali 
zmeniť všetky právne predpisy Únie 
relevantné pre splnenie tohto cieľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Komisia do 30. júna 2021 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu, v 
ktorej posúdi, ako by bolo potrebné 
zmeniť všetky príslušné právne predpisy 
Únie, aby sa zabezpečil súlad verejných a 
súkromných financií s cieľmi Únie v 
oblasti klímy stanovenými v článku 2.
4b. Správa uvedená v odseku 4a obsahuje 
posúdenie právnych predpisov týkajúcich 
sa fondov a nástrojov Únie a ich súladu s 
cieľmi Únie v oblasti klímy stanovenými v 
článku 2 tohto nariadenia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 236
András Gyürk, Edina Tóth, Hildegard Bentele

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Na dosiahnutie cieľa zníženia 
emisií v celej EÚ do roku 2030 každý 
členský štát dosiahne aspoň rovnakú 
minimálnu úroveň zníženia emisií do roku 
2030 v porovnaní s úrovňou z roku 1990. 
Každý členský štát prijme celonárodný 
cieľ zníženia emisií, ktorým EÚ posilní 
konvergenciu úsilia členských štátov o 
zníženie emisií na dosiahnutie cieľa 
klimatickej neutrality do roku 2050 
spravodlivejším spôsobom na základe 
vyváženejšieho rozdelenia záťaže medzi 
členské štáty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Komisia do decembra 2025 
vypracuje komplexnú štúdiu, v ktorej 
zohľadní hospodársky, sociálny, 
klimatický a politický vplyv na úrovni 
Únie a na celosvetovej úrovni. Ak Komisia 
dospeje k názoru, že je potrebné navrhnúť 
nový cieľ v oblasti klímy do roku 2030, 
predloží návrh na príslušnú úpravu 
nariadenia 2018/1999 a nariadenia 
2018/842 a zmenu iných právnych 
predpisov Únie, ktoré prispievajú k 
dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrality 
stanoveného v článku 2 ods. 1.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 238
Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Ak sa legislatívne návrhy uvedené 
v článku 2 ods. 4 týkajú odvetví, ktoré 
ovplyvňujú prepojenosť členských štátov 
a/alebo regiónov vrátane ostrovných a 
najvzdialenejších regiónov, ktorých 
vonkajšia mobilita (cestujúcich aj tovaru) 
závisí výlučne od leteckej a/alebo 
námornej dopravy, zohľadňuje sa rozmer 
ostrovného charakteru a na základe 
týchto kritérií sa náležite posúdi vplyv 
týchto opatrení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Pri posudzovaní potreby prijatia 
nových legislatívnych návrhov na revíziu 
existujúcich právnych predpisov a politík 
Komisia zohľadní regulačnú 
konzistentnosť a stabilitu v záujme 
zachovania priaznivého prostredia pre 
budúce investície.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľ klimatickej neutrality možno najlepšie podporiť stabilným politickým rámcom 
zabezpečujúcim predvídateľné a pozitívne investičné prostredie, ktoré umožní hladký a 
nákladovo efektívny prechod ku klimatickej neutralite. Tým sa má zabezpečiť záväzok 
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priemyslu plniť cieľ do roku 2050.

Pozmeňujúci návrh 240
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Najneskôr 18 mesiacov od prijatia 
cieľa v oblasti klímy na rok 2040 Komisia 
posúdi, ako by sa mali zmeniť všetky 
právne predpisy Únie týkajúce sa splnenie 
tohto cieľa, a zváži prijatie potrebných 
opatrení vrátane prijatia legislatívnych 
návrhov v súlade so zmluvami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4c. Komisia do roku 2023 vypracuje 
regulačný rámec pre certifikáciu 
odstraňovania uhlíka a podrobne opíše 
pravidlá výpočtu emisií v celej Únii a 
pravidlá započítavania prenosu CO2 cez 
hranice a medzi odvetviami.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 242
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2 a
Odvetvové plány v oblasti klimatickej 

neutrality
1. Do roku 2023 Komisia vypracuje podľa 
spoločnej metodiky plány pre rôzne 
odvetvia hospodárstva s cieľom pomôcť 
týmto odvetviam prispieť k dosiahnutiu 
cieľa klimatickej neutrality najneskôr do 
roku 2050, ako sa stanovuje v článku 2 
ods. 1.
2. Pri príprave plánov uvedených v odseku 
1 Komisia vedie úzky dialóg s príslušnými 
odvetviami, priemyselnými združeniami, 
spoločnosťami, odborovými zväzmi a 
akademickou obcou s cieľom stanoviť, 
ako a do akého dátumu môže dané 
odvetvie znížiť svoje emisie takmer na 
nulu, a určí prekážky a príležitosti, ako aj 
technologické riešenia, ktoré by bolo 
potrebné vypracovať, a investície, ktoré by 
sa mali realizovať v rámci daného 
odvetvia.
3. Odvetvové plány uvedené v odseku 1 sa 
vzťahujú na znižovanie emisií a zlepšenie 
odstraňovania v jednotlivých odvetviach 
vrátane aspoň tých, ktoré sú uvedené v 
článku 15 ods. 4 nariadenia (EÚ) 
2018/1999 a v akomkoľvek inom odvetví, 
ktoré je relevantné z hľadiska 
prispievania k dosahovaniu cieľa 
týkajúceho sa klimatickej neutrality 
stanoveného v článku 2 ods. 1.
4. Pri vypracúvaní plánov Komisia 
zohľadní aspoň tieto kritériá:
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a) sociálno-ekonomické vplyvy;
b) nákladovú účinnosť a energetickú 
efektívnosť;
c) konkurencieschopnosť odvetvia v 
globálnej ekonomike;
d) konkurencieschopnosť hospodárstva 
Únie;
e) najlepšiu dostupnú technológiu;
f) potenciál znižovania emisií 
skleníkových plynov v každom 
hospodárskom sektore, ktorý preukazuje 
ich očakávaný prínos k celkovému cieľu 
klimatickej neutrality;
g) sociálne, hospodárske a 
environmentálne náklady spôsobené 
nečinnosťou alebo nedostatočnými 
opatreniami;
h) energetickú efektívnosť, cenovú 
dostupnosť energie a bezpečnosť jej 
dodávok;
i) spravodlivosť a solidaritu medzi 
členskými štátmi a v rámci nich;
j) investičné potreby a príležitosti;
k) potrebu zabezpečiť spravodlivú a 
sociálne korektnú transformáciu;
l) medzinárodný vývoj, vynaložené úsilie a 
pokrok na globálnej úrovni na 
dosiahnutie dlhodobých cieľov Parížskej 
dohody, ako aj kľúčového cieľa 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy;
m) najlepšie dostupné a najnovšie vedecké 
dôkazy vrátane najnovších správ EPCC a 
IPCC;
5. Tieto plány sa zohľadnia pri 
vypracúvaní odvetvových legislatívnych 
návrhov zameraných na prispievanie k 
dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrality 
stanoveného v článku 2 ods. 1.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 243
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Článok 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2 b
Európsky panel o zmene klímy

1. Komisia do 30. júna 2021 zriadi 
Európsky panel o zmene klímy (EPCC), 
nezávislý vedecký poradný panel o zmene 
klímy, pozostávajúci z vedcov vybraných 
na základe ich odborných znalostí v 
oblasti zmeny klímy. Potvrdenie 
vybraných vedcov vykoná príslušný výbor 
Európskeho parlamentu po vypočutí 
každého kandidáta.
2. Komisia zabezpečí, aby riadiaca 
štruktúra a zloženie EPCC zabezpečili 
jeho úplnú vedeckú nezávislosť a 
autonómiu, a to aj vo vzťahu k 
inštitúciám, orgánom, úradom a 
agentúram Únie a členských štátov, a pri 
jej zložení sa musí rešpektovať rodová 
rovnováha.
3. EPCC monitoruje znižovanie emisií 
skleníkových plynov v Únii a členských 
štátoch, a hodnotí súlad opatrení a 
dosiahnutého pokroku s cieľom 
dosiahnuť klimatickú neutralitu 
najneskôr do roku 2050 a plniť záväzky 
Únie vyplývajúce z Parížskej dohody. V 
prípade potreby poskytne odporúčania 
všetkým príslušným inštitúciám Únie a 
členským štátom.
4. EPCC každoročne oznamuje Komisii, 
Európskemu parlamentu a Rade svoje 
zistenia podľa odseku 3. EPCC zabezpečí, 
aby boli jeho postupy plne transparentné 
a aby jeho správy boli sprístupnené 
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verejnosti.
5. Do šiestich mesiacov po každom 
globálnom hodnotení uvedenom v článku 
14 Parížskej dohody uverejní EPCC 
správu o súlade cieľov Únie v oblasti 
klímy stanovených v článku 2 s cieľom 
obmedziť zvýšenie teploty na 1,5 °C v 
porovnaní s predindustriálnymi 
úrovňami.
6. Na základe osobitnej žiadosti môže 
EPCC poskytnúť aj informácie a 
odporúčania Európskemu parlamentu, 
Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov, 
Európskemu dvoru audítorov, 
európskemu ombudsmanovi alebo 
akémukoľvek národnému parlamentu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3 vypúšťa sa
Trajektória dosiahnutia klimatickej 

neutrality
1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9, a to 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením únijnej trajektórie 
dosahovania zámeru týkajúceho sa 
dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 
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.
2. Východiskovým bodom danej 
trajektórie je cieľ Únie v oblasti klímy na 
rok 2030, ktorý je stanovený v článku 2 
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ods. 3.
3. Pri stanovení trajektórie v súlade s 
odsekom 1 Komisia musí prihliadať na:
a) nákladovú účinnosť a energetickú 
efektívnosť;
b) konkurencieschopnosť hospodárstva 
Únie;
c) najlepšiu dostupnú technológiu;
d) energetickú efektívnosť, cenovú 
dostupnosť energie a bezpečnosť jej 
dodávok;
e) spravodlivosť a solidaritu medzi 
členskými štátmi a v rámci nich;
f) potrebu zabezpečiť perspektívnu 
environmentálnu účinnosť 
a napredovanie;
g) investičné potreby a príležitosti;
h) potrebu zabezpečiť spravodlivú a 
sociálne korektnú transformáciu;
i) medzinárodný vývoj a úsilie vynaložené 
na dosiahnutie dlhodobých cieľov 
Parížskej dohody, ako aj kľúčového cieľa 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy;
j) najlepšie dostupné a najnovšie vedecké 
dôkazy vrátane najnovších správ IPCC.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 3 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 Trajektória dosiahnutia 
klimatickej neutrality

3 Delegované právne predpisy

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 246
András Gyürk, Edina Tóth

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.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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. Bez ohľadu na oblasť politiky 
treba chápať, že akákoľvek neprimeraná 
žiadosť inštitúcie EÚ o využitie právomocí 
nad rámec právomocí stanovených v 
zmluvách sa musí dôrazne zamietnuť. 
Konkrétne to zahŕňa žiadosť Komisie, aby 
mala právomoc ukladať rozhodnutia 
základnej povahy prostredníctvom 
delegovaných právnych predpisov, voči 
ktorým by Parlament a Rada mali právo 
podať námietku so spätnou platnosťou. 
Takáto žiadosť výkonného orgánu, ktorý 
je z veľkej časti zložený z nevybraných 
úradníkov a preto nemá dostatočnú 
demokratickú legitímnosť, je neprijateľná 
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bez ohľadu na predmet úpravy. Za 
rozhodnutia základnej povahy, ako 
napríklad stanovenie možných cieľov 
zníženia emisií do roku 2030 alebo 
neskôr, sú výlučne zodpovedné členské 
štáty EÚ, a teda aj Európskej rady na 
úrovni EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9, a to 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením únijnej trajektórie 
dosahovania zámeru týkajúceho sa 
dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 
2050, ktorý je stanovený v článku 2 ods. 1. 
Komisia trajektóriu preskúma najneskôr 
do šiestich mesiacov po každom globálnom 
hodnotení uvedenom v článku 14 Parížskej 
dohody.

1. Komisia do 31. decembra 2020 a 
najneskôr do šiestich mesiacov po každom 
globálnom hodnotení uvedenom v článku 
14 Parížskej dohody  následne vypracuje a 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
v rámci riadneho legislatívneho postupu 
trajektóriu na úrovni Únie na dosiahnutie 
cieľa Únie v oblasti klímy do roku 2030 
stanoveného v článku 2 ods. 3 a cieľa 
nulovej bilancie emisií skleníkových 
plynov stanoveného v článku 2 ods. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Nils Torvalds

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 

1. Komisia do 31. mája 2023 posúdi 
na základe kritérií stanovených v odseku 3 
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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.

tohto článku štruktúru a návrh trajektórie 
dosahovania zámeru týkajúceho sa 
dosiahnutia klimatickej neutrality, ktorý je 
stanovený v článku 2 ods. 1, a na tento 
účel predloží vhodný legislatívny návrh. 
Komisia trajektóriu preskúma najneskôr do 
šiestich mesiacov po každom globálnom 
hodnotení uvedenom v článku 14 Parížskej 
dohody. Komisia predloží legislatívny 
návrh na úpravu trajektórie, ak to 
považuje za vhodné v dôsledku 
preskúmania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9, a to 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením únijnej trajektórie dosahovania 
zámeru týkajúceho sa dosiahnutia 
klimatickej neutrality do roku 2050, ktorý 
je stanovený v článku 2 ods. 1. Komisia 
trajektóriu preskúma najneskôr do šiestich 
mesiacov po každom globálnom hodnotení 
uvedenom v článku 14 Parížskej dohody.

1. Komisia do 30. septembra 2025 
posúdi na základe kritérií stanovených v 
odseku 3 možnosti štruktúry a návrhu 
únijnej trajektórie , stanovené na základe 
dvojročných čiastkových cieľov trajektórie 
dosahovania zámeru týkajúceho sa 
dosiahnutia klimatickej neutrality a na 
tento účel predloží Európskemu 
parlamentu a Rade vhodný legislatívny 
návrh.. Komisia trajektóriu po jej 
stanovení preskúma najneskôr do šiestich 
mesiacov po každom globálnom hodnotení 
uvedenom v článku 14 Parížskej dohody a 
v prípade potreby predloží Európskemu 
parlamentu a Rade legislatívny návrh na 
úpravu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 251
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9, a to 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením únijnej trajektórie dosahovania 
zámeru týkajúceho sa dosiahnutia 
klimatickej neutrality do roku 2050, ktorý 
je stanovený v článku 2 ods. 1. Komisia 
trajektóriu preskúma najneskôr do šiestich 
mesiacov po každom globálnom hodnotení 
uvedenom v článku 14 Parížskej dohody.

1. Komisia do decembra 2023 
vypracuje komplexnú štúdiu založenú na 
prvkoch uvedených v odseku 3 tohto 
článku a na prvom globálnom hodnotení 
uvedenom v článku 14 Parížskej dohody. 
Komisia podľa potreby použije túto štúdiu 
na stanovenie návrhu 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9, a to 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením únijnej trajektórie dosahovania 
zámeru týkajúceho sa dosiahnutia 
klimatickej neutrality do roku 2050, ktorý 
je stanovený v článku 2 ods. 1. Komisia 
trajektóriu preskúma najneskôr do 
šiestich mesiacov po každom globálnom 
hodnotení uvedenom v článku 14 
Parížskej dohody.

1. Komisia na základe kritérií 
stanovených v odseku 3 posúdi 
uskutočniteľnosť stanovenia orientačnej 
únijnej trajektórie dosahovania zámeru 
týkajúceho sa dosiahnutia klimatickej 
neutrality, ktorý je stanovený v článku 2 
ods. 1 a na tento účel predloží vhodný 
legislatívny návrh.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9, a to 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením únijnej trajektórie dosahovania 
zámeru týkajúceho sa dosiahnutia 
klimatickej neutrality do roku 2050, ktorý 
je stanovený v článku 2 ods. 1. Komisia 
trajektóriu preskúma najneskôr do šiestich 
mesiacov po každom globálnom hodnotení 
uvedenom v článku 14 Parížskej dohody.

1. Komisia 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, ako aj jej 
členských štátov. Komisia trajektóriu 
preskúma najneskôr do šiestich mesiacov 
po každom globálnom hodnotení 
uvedenom v článku 14 Parížskej dohody.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 254
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE
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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. Východiskovým bodom danej 
únijnej trajektórie uvedenej v odseku 1 je 
cieľ Únie v oblasti klímy na rok 2020, 
ktorý zahŕňa päť ročných priebežných 
bodov a dosiahne cieľ Únie v oblasti klímy 
na rok 2030, ktorý je stanovený v článku 2 
ods. 3 a cieľ nulovej bilancie emisií 
skleníkových plynov stanovený v článku 2 
ods. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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. Východiskovým bodom danej 
trajektórie je vykonávanie tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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 

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Návrh a preskúmanie trajektórie 
uvedenej v odseku 1 tohto článku sa 
prijmú zmenou nariadenia 2018/1999 a 
nariadenia 2018/842 a akýchkoľvek iných 
právnych predpisov Únie, ktoré 
prispievajú k dosiahnutiu cieľa 
klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

a) nákladovú účinnosť a energetickú 
efektívnosť;
b) konkurencieschopnosť hospodárstva 
Únie;
c) najlepšiu dostupnú technológiu;
d) energetickú efektívnosť, cenovú 
dostupnosť energie a bezpečnosť jej 
dodávok;
e) spravodlivosť a solidaritu medzi 
členskými štátmi a v rámci nich;
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f) potrebu zabezpečiť perspektívnu 
environmentálnu účinnosť 
a napredovanie;
g) investičné potreby a príležitosti;
h) potrebu zabezpečiť spravodlivú a 
sociálne korektnú transformáciu;
i) medzinárodný vývoj a úsilie vynaložené 
na dosiahnutie dlhodobých cieľov 
Parížskej dohody, ako aj kľúčového cieľa 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy;
j) najlepšie dostupné a najnovšie vedecké 
dôkazy vrátane najnovších správ IPCC.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Pri posudzovaní možností 
trajektórie alebo predkladaní 
legislatívneho návrhu trajektórie v súlade 
s odsekom 1 Komisia musí prihliadať na:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Jens Geier, Nicolás González Casares

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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3. Pri stanovení trajektórie v súlade s 
odsekom 1 Komisia musí prihliadať na:

3. Pri stanovení trajektórie v súlade s 
odsekom 1  a podporným rámcom pre túto 
trajektóriu Komisia musí prihliadať na:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Sira Rego

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 musí prihliadať na  
nasledujúce prvky podľa ich výskytu:

Or. es

Pozmeňujúci návrh 263
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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 možností pre 
orientačnú trajektóriu v súlade s odsekom 
1 Komisia musí prihliadať na:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – úvodná časť
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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 musí zohľadniť tieto 
kritériá:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
András Gyürk, Edina Tóth

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 sa 
prihliada na:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) nákladovú účinnosť a energetickú 
efektívnosť;

a) potrebu zabezpečiť spravodlivú a 
sociálne korektnú transformáciu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 267
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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a) nákladovú účinnosť a energetickú 
efektívnosť;

a) nákladovú účinnosť a energetickú 
efektívnosť, pričom sa v plnej miere 
zohľadňujú hospodárske, sociálne a 
environmentálne náklady spojené s 
nečinnosťou a oneskorené opatrenia v 
oblasti klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Seán Kelly

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) potrebu zabezpečiť súlad so 
súbežnými politickými cieľmi Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) nákladovú účinnosť a energetickú 
efektívnosť;

a) zníženie emisií, nákladovú účinnosť 
a energetickú efektívnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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a) nákladovú účinnosť a energetickú 
efektívnosť;

a) vplyv na životné prostredie a 
sociálny prínos;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Jens Geier, Nicolás González Casares

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) interakciu s inými právnymi 
predpismi Únie, ako sú právne predpisy v 
oblasti životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Miapetra Kumpula-Natri, Niels Fuglsang

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno a a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) uhlíkový rozpočet Únie 
(kumulatívne emisie CO2);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) potrebu minimalizovať využívanie 
fosílnych zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) dosiahnutie cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) výhody aktívneho lesného 
hospodárstva a zalesňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Jens Geier, Nicolás González Casares

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) inteligentnú integráciu odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) konkurencieschopnosť 
hospodárstva Únie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) konkurencieschopnosť vypúšťa sa



PE653.722v01-00 156/183 AM\1206925SK.docx

SK

hospodárstva Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) konkurencieschopnosť 
hospodárstva Únie;

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 281
András Gyürk, Edina Tóth

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) podporu priemyselných odvetví pri 
výrobe čistých a konkurencieschopných 
výrobkov a zároveň zabraňovaní úniku 
uhlíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno b a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) uhlíkovú stopu konečných 
výrobkov a spotrebu v Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Marian-Jean Marinescu

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) sociálny účinok:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) najlepšiu dostupnú technológiu; c) potrebu zabezpečiť perspektívnu 
environmentálnu účinnosť 
a napredovanie;;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 285
András Gyürk, Edina Tóth

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) najlepšiu dostupnú technológiu; c) najlepšiu dostupnú technológiu pri 
súčasnom dodržiavaní zásad 
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technologickej neutrality a zvrchovanosti 
národného energetického mixu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) najlepšiu dostupnú technológiu; c) najlepšiu dostupnú technológiu pri 
rešpektovaní koncepcie technologickej 
neutrality a potreby výskumu alebo 
investícií do vyspelých nových sľubných 
technológií, čím sa predíde možnej 
odkázanosti na určitého dodávateľa 
technológie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) najlepšiu dostupnú technológiu; c) najlepšie dostupné technológie, ich 
súčasný prienik na trh a podmienky ich 
ďalšieho zavádzania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
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Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) najlepšiu dostupnú technológiu; c) najlepšie dostupné technológie a 
vyhliadky na prelomové inovácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) najlepšiu dostupnú technológiu; c) najlepšiu dostupnú a udržateľnú 
technológiu a potreba postupného 
vyraďovania fosílnych palív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Eva Maydell

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) najlepšiu dostupnú technológiu; c) najlepšiu dostupnú technológiu 
technologicky neutrálnym spôsobom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 291
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) predvídateľnosť pre európske 
hospodárske odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Marian-Jean Marinescu

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) cenovú dostupnosť surovín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) zásadu prvoradosti energetickej 
efektívnosti, úspory energie, cenovú 
dostupnosť energie a bezpečnosť jej 
dodávok;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 294
Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 295
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) energetickú efektívnosť, cenovú 
dostupnosť energie a bezpečnosť jej 

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) energetickú efektívnosť, cenovú 
dostupnosť energie, právo občanov na 
energiu a bezpečnosť jej dodávok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
András Gyürk, Edina Tóth

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) potrebu postupného ukončenia 
používania všetkých fosílnych palív v 
časovom rámci, ktorý je v súlade s cieľom 
obmedziť zvýšenie teploty na 1,5 °C v 
porovnaní s predindustriálnou úrovňou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) potrebu znížiť závislosť od 
fosílnych palív a zvýšiť využívanie bez 
fosílnych zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
András Gyürk, Edina Tóth
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) zemný plyn treba uznať za dôležitú 
premosťujúcu technológiu, ktorá musí 
zohrávať dôležitú úlohu pri prechode na 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) spravodlivé rozdelenie záťaže a 
potenciál znižovania emisií skleníkových 
plynov v každom hospodárskom sektore;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Marian-Jean Marinescu

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) úroveň kapacity na zavádzanie 
technológií založených na zelenej energii;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 305
Sandra Pereira

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) verejnú kontrolu a vlastníctvo 
odvetvia energetiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) účinnú ochranu európskeho 
hospodárstva pred únikom uhlíka a úlohu 
nástrojov obchodnej politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) potenciál udržateľného 
obhospodarovania lesov a zalesňovania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 308
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Eva Maydell

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dc) prípadný príspevok a potenciál 
jadrovej energie k uhlíkovo neutrálnej 
výrobe elektrickej energie v členských 
štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dc) dostupnosť a náklady na 
klimaticky neutrálne suroviny a energiu, 
ako aj potrebnú infraštruktúru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno d d (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dd) efektívne využívanie zdrojov, 
hospodárska dostupnosť surovín a 
bezpečnosť dodávok kľúčových surovín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

de) potrebu minimalizovať využívanie 
fosílnych zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, 
Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

df) potrebu podporovať využívanie 
produktov z obnoviteľných zdrojov a 
obehovosť vo všetkých sektoroch a zvýšiť 
substitučné účinky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 313
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dg) posúdenie energetickej chudoby 
každého členského štátu vrátane 
hodnotenia spoľahlivosti dodávok energie 
členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 315
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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) rôzne hospodárske alebo sociálne 
okolnosti v členských štátoch, rôzne 
východiskové body pre každý členský štát, 
rôzne primárne znečisťujúce odvetvia v 
každom členskom štáte, rozdiely vo 
veľkosti, odľahlú polohu alebo stav 
malého ostrova; solidaritu a súdržnosť 
medzi členskými štátmi a v rámci nich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno e

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, ako aj 
rôzne východiskové body členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 318
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Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) stratégiu pre adaptačné opatrenia 
v rôznych odvetviach, zníženie 
zraniteľnosti krajín voči negatívnym 
účinkom zmeny klímy a využívanie 
akýchkoľvek z týchto vyplývajúcich 
pozitívnych účinkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
András Gyürk, Edina Tóth

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) zvrchovanosť členských štátov v 
scenároch dosahovania cieľov v oblasti 
klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) rôzne vnútroštátne okolnosti v 
členských štátoch;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) potrebu zabezpečiť perspektívnu 
environmentálnu účinnosť 
a napredovanie;

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 322
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

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 a napredovanie 
v súlade s článkom 4 ods. 3 Parížskej 
dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Návrh nariadenia
Článok 3– odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) potrebu zabezpečiť perspektívnu 
environmentálnu účinnosť a napredovanie;

f) potrebu zabezpečiť rýchlu 
environmentálnu účinnosť a napredovanie, 
najmä v rokoch 2020 – 2030;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Sandra Pereira

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) schopnosť obnovy a ekologickú 
rovnováhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) investičné potreby a príležitosti; g) podporu verejných investícií 
členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) investičné potreby a príležitosti; g) najlepšiu dostupnú technológiu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 327
Martin Hojsík
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) investičné potreby a príležitosti; g) investičné potreby a príležitosti pri 
rešpektovaní potreby zabrániť 
investíciám, ktoré by bránili rozvoju a 
zavádzaniu nízkouhlíkových alternatív, a 
potrebu zabrániť zablokovaniu aktív, 
ktoré nie sú zlučiteľné s dlhodobými 
cieľmi v oblasti klímy, vzhľadom na ich 
životnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) investičné potreby a príležitosti; g) investičné potreby a príležitosti  s 
plným zohľadnením potreby vyhnúť sa 
uviaznutým aktívam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) investičné potreby a príležitosti; g) udržateľné investičné potreby a 
príležitosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 330
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) investičné potreby a príležitosti; g) investičné cykly, potreby a 
príležitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) potrebu predvídateľnosti a 
regulačnej stability pre investície do 
budúcnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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ga) potrebu predvídateľnosti a 
regulačnej stability pre investície do 
budúcnosti;

Or. en

Odôvodnenie

Cieľ klimatickej neutrality možno najlepšie podporiť stabilným politickým rámcom 
zabezpečujúcim predvídateľné a pozitívne investičné prostredie, ktoré umožní hladký a 
nákladovo efektívny prechod ku klimatickej neutralite. Tým sa má zabezpečiť záväzok 
priemyslu plniť cieľ do roku 2050.

Pozmeňujúci návrh 333
Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) potrebu zabezpečiť spravodlivú a 
sociálne korektnú transformáciu;

h) nákladovú účinnosť a 
hospodársku efektívnosť;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 334
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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 
všetkých jednotlivcov vo všetkých 
členských štátoch bez ohľadu na ich 
východiskový bod, rozdiely v ich 
primárnych znečisťovateľských 
priemysloch, veľkosť, odľahlosť alebo 
stav malého ostrova; to musí zahŕňať 
posúdenia, ktoré zohľadňujú potreby v 
oblasti zamestnanosti vrátane požiadaviek 
na vzdelávanie a odbornú prípravu, rozvoj 
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hospodárstva a zavedenie spravodlivej a 
korektnej transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 335
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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 vrátane 
potenciálneho sociálneho vplyvu 
budúcich opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel, Patrizia Toia, Mohammed Chahim, Dan Nica, 
Simona Bonafè

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, ktorá na nikoho 
nezabúda;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 337
Seán Kelly

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, 
inkluzívnu a sociálne korektnú 
transformáciu vo všetkých odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 338
Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno 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) konkurencieschopnosť 
hospodárstva Únie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 339
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

pokrok na globálnej úrovni vynaložené na 
dosiahnutie dlhodobých cieľov Parížskej 
dohody, ako aj kľúčového cieľa 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy, Charty 
základných práv a Európskeho piliera 
sociálnych práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Hildegard 
Bentele, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno 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 tretími krajinami na 
dosiahnutie dlhodobých cieľov Parížskej 
dohody v oblasti klímy, ako aj kľúčového 
cieľa Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) predchádzanie úniku uhlíka, 
najmä v energeticky náročných 
priemyselných odvetviach, ktoré súťažia 
na celosvetovej úrovni;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel
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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 
EPCC a IPCC;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Sira Rego

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) investičné potreby a príležitosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 346
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Dan Nica

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) do prípravy a vykonávania 
všetkých právnych predpisov EÚ a 
vnútroštátnych právnych predpisov v 
oblasti klímy by sa mali zapojiť sociálni 
partneri a ďalšie príslušné zainteresované 
strany občianskej spoločnosti s cieľom 
zabezpečiť, aby sa uhlíková neutralita 
dosiahla spravodlivým, inkluzívnym a 
sociálne udržateľným spôsobom.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 347
Sandra Pereira

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) strop EÚ pre vnútroštátne pôžičky 
vo výške 3 % HDP, ako je stanovené v 
Pakte stability a rastu, a tiež nulový 
štrukturálny deficit vyjadrený vo 
fiškálnom pakte; z tohto pravidla 3 % by 
sa mali vylúčiť environmentálne a 
sociálne verejné investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) potrebu zabezpečiť 
environmentálnu udržateľnosť vrátane 
potreby riešiť krízu v oblasti biodiverzity a 
chrániť a obnoviť prírodné záchyty 
uhlíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno j a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) vplyv pandémie Covid-19 na 
hospodársku situáciu Európy (alebo 
globálne narušenie hospodárstva, ako je 
Covid-19);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 350
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) zabezpečenie perspektívnych 
stabilných, dlhodobých a klimatických 
účinných prírodných záchytov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) potrebu postupného vyraďovania 
fosílnych palív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

jb) vzájomné vzťahy a kompromisy 
medzi opatreniami Únie v oblasti 
adaptácie na zmenu klímy a jej 
zmierňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

jb) vplyv brexitu na všeobecnú 
schopnosť Únie znížiť emisie 
skleníkových plynov.

Or. en


