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Pozmeňujúci návrh 354
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

jb) odolnosť voči zmene klímy 
a ďalším zdravotným ohrozeniam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
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 j c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

jc) zlučiteľnosť s vnútroštátnymi 
plánmi spravodlivej transformácie 
územia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

jc) potreba chrániť zraniteľných 
občanov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 357
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 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

jd) predchádzanie možnému úniku 
uhlíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
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 e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
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 f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

jf) úlohu substitučných účinkov 
a podpory obehovosti vo všetkých 
sektoroch;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 360
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Trh s uhlíkom má negatívne a zvrátené 
následky, pojem peňažná povaha 
a obchodovanie s právom znečisťovať by 
sa mali zamietnuť a mali by sa nahradiť 
normatívnym prístupom založeným na 
konkrétnom riešení, definovanom 
a monitorovanom OSN.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
András Gyürk, Edina Tóth

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. V záujme posilnenia podporného 
rámca musí byť finančná podpora EÚ 
primeraná výzvam v súvislosti 
s dosiahnutím klimatickej neutrality. 
V tejto súvislosti sa posilní finančná 
podpora EÚ, a to aj zvýšením veľkosti 
fondu na modernizáciu s cieľom uľahčiť 
prechod na klimatickú neutralitu 
prostredníctvom pomoci pri modernizácii 
energetických systémov a zlepšovaní 
energetickej účinnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 362
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Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3 a
Plány Únie a odvetvové plány

1. Do 30. júna 2021 a potom každých päť 
rokov po rozsiahlych konzultáciách 
s Európskym parlamentom, členskými 
štátmi, širokou verejnosťou a ďalšími 
zainteresovanými stranami prijme 
Komisia plán Únie na zníženie emisií 
skleníkových plynov a zlepšenie ich 
odstraňovania záchytmi vo všetkých 
sektoroch v súlade s cieľom Únie v oblasti 
klímy do roku 2030 stanoveným 
v článku 2 ods. 3 a s cieľom nulovej 
bilancie emisií skleníkových plynov 
stanoveným v článku 2 ods. 1.
2. Plán únie uvedený v odseku 1 zahŕňa 
zníženie emisií a zlepšenie ich 
odstraňovania v jednotlivých odvetviach:
a) elektrická energia,
b) priemysel;
c) doprava;
d) vykurovanie a chladenie;
e) budovy (bytové a terciárne);
f) poľnohospodárstvo;
g) odpad;
h) využívanie pôdy, zmena vo využívaní 
pôdy a lesné hospodárstvo (LULUCF)
3. Pri stanovovaní plánu Únie uvedeného 
v odseku 1 Komisia zváži trajektóriu 
vytvorenú v súlade s článkom 3 vrátane 
rôznych prvkov uvedených v článku 3 
ods. 3.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 363
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Úlohou príslušných inštitúcií Únie 
a členských štátov je zabezpečovať 
nepretržitý pokrok, ako je uvedené 
v článku 2, pri zlepšovaní schopnosti 
adaptácie, zlepšovaní skúmania 
a poradenskej schopnosti, posilňovaní 
odolnosti a znižovaní zraniteľnosti voči 
zmene klímy a podporovaní spravodlivého 
prechodu v súlade s článkom 7 Parížskej 
dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 364
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Sira Rego
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Úlohou príslušných inštitúcií Únie 
a členských štátov je zabezpečovať 
nepretržitý pokrok pri zlepšovaní 
schopnosti adaptácie, posilňovaní odolnosti 
a znižovaní zraniteľnosti voči zmene klímy 
v súlade s článkom 7 Parížskej dohody 
a hierarchicky podriadeným spôsobom sa 
usilovať o klimatickú neutralitu, 
konkrétne zníženie emisií pri zdroji.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 366
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 367
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia vymedzí špecifické 
ukazovatele na meranie pokroku v oblasti 
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adaptácie.

Or. en

Odôvodnenie

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. Z merania pokroku adaptácie sa preto 
môže stať subjektívne vykonávanie inštitúciami 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 368
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 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Členské štáty musia vypracovať 
a vykonávať adaptačné stratégie a plány 
zahŕňajúce komplexné rámce riadenia 
rizík, ktoré sú založené na solídnych 
východiskových ukazovateľoch v oblasti 
zraniteľnosti voči zmene klímy a na 
súvisiacich posúdeniach pokroku. Komisia 
pomôže členským štátom pri vypracúvaní 
týchto stratégií a plánov tým, že zozbiera 
a poskytne údaje o budúcich vplyvoch na 
klímu v celej EÚ vrátane štúdií 
zaoberajúcich sa sociálnymi aspektmi 
energetickej chudoby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 369
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Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Členské štáty musia vypracovať 
a vykonávať adaptačné stratégie a plány 
zahŕňajúce komplexné rámce riadenia 
rizík, ktoré sú založené na solídnych 
východiskových ukazovateľoch v oblasti 
zraniteľnosti voči zmene klímy a na 
súvisiacich posúdeniach pokroku. Tieto 
stratégie a plány zahŕňajú opatrenia 
v súlade s vnútroštátnymi cieľmi a cieľmi 
Únie v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
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, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en



AM\1206926SK.docx 11/86 PE653.723v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 371
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Tieto adaptačné stratégie a plány 
obsahujú právne záväzky EÚ a jej 
členských štátov zabezpečiť potrebné 
financovanie, a to prostredníctvom 
všetkých uskutočniteľných nástrojov 
vrátane verejného a súkromného 
financovania, na vytvorenie spravodlivého 
prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo najneskôr do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 372
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 5 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Posúdenie pokroku Únie a jej 
opatrení.

5. Posúdenie pokroku a opatrení 
v zmysle racionálnej environmentálnej 
politiky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 373
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do 30. septembra 2023 a potom každých 
5 rokov Komisia posúdi spolu 
s posúdením stanoveným v článku 29 

Počas úpravy nariadenia (EÚ) 2018/1999, 
na ktorú sa predtým musela vzťahovať 
úprava záverov Európskej rady, je 
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ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/1999: potrebné obnoviť aj mechanizmy 
hodnotenia a podávania správ, ktoré sú 
v ňom obsiahnuté. Podľa článku 1 
a článku 2 ods. 1 musí byť nový rámec 
založený na zásadách racionálnej 
environmentálnej politiky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 374
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 375
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, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 376
Sira Rego

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 377
Markus Pieper, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Ivan Štefanec

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Do 31. októbra 2028 a potom každých 
5 rokov Komisia posúdi spolu s posúdením 
stanoveným v článku 29 ods. 5 nariadenia 
(EÚ) 2018/1999:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 378
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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v článku 3 ods. 1;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 379
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 380
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, 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
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

v článku 2 ods. 1, ktorý je vyjadrený 
trajektóriou a kritériom uvedenými 
v článku 3;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 381
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) kolektívny pokrok všetkých 
členských štátov pri dosahovaní zámeru 
Únie v oblasti klímy stanoveného 
v článku 2 ods. 1;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) pokrok v týchto odvetvových 
plánoch uvedených v článku 3a ods. 1;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 383
Sylvia Limmer, Markus Buchheit
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) kolektívny pokrok všetkých 
členských štátov pri adaptácii v zmysle 
článku 4.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 384
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) kolektívny pokrok všetkých 
členských štátov pri adaptácii v zmysle 
článku 4.

b) pokrok každého členského štátu 
a kolektívny pokrok všetkých členských 
štátov pri adaptácii v zmysle článku 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) kolektívny pokrok všetkých 
členských štátov pri adaptácii v zmysle 
článku 4.

b) kolektívny a individuálny pokrok 
Únie a všetkých členských štátov pri 
adaptácii v zmysle článku 4.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 386
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) kolektívny pokrok všetkých 
členských štátov pri adaptácii v zmysle 
článku 4.

b) kolektívny pokrok všetkých 
členských štátov pri adaptácii v súlade 
s osobitnými ukazovateľmi v zmysle 
článku 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 387
Seán Kelly

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) konzistentnosť pokroku 
pri dosahovaní zámeru týkajúceho sa 
klimatickej neutrality s aspektmi 
uvedenými v článku 3 ods. 3;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 388
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) kolektívny pokrok všetkých 
členských štátov pri dosahovaní 
konkrétnych cieľov v oblasti 
odstraňovania v článku 2 ods. 4;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) kolektívny a individuálny pokrok 
Únie a všetkých členských štátov v oblasti 
stratégií spravodlivého prechodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 390
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 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
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) kolektívny pokrok na globálnej 
úrovni pri dosahovaní cieľov Parížskej 
dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 391
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, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) spoločný pokrok všetkých 
členských štátov pri dosahovaní cieľov 
priemyselnej politiky EÚ, najmä cieľ 
zvýšiť podiel tvorby priemyselnej hodnoty 
na vytváraní celkovej hodnoty EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 392
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, 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
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) kolektívny a individuálny pokrok 
Únie a všetkých členských štátov v boji 
proti energetickej chudobe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 393
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, 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
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bc) opatrenia prijaté všetkými 
členskými štátmi na dosiahnutie cieľov 
klimatickej neutrality a adaptácie aj so 
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zreteľom na dôsledky pre spoločnosť 
a hospodárstvo a na kritériá stanovené 
v článku 3, aby sa zabezpečilo, že počas 
prechodu nebude žiadna časť spoločnosti 
a hospodárstva zaostávať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 394
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V rámci svojho posúdenia uvedeného 
v písmene a) Komisia posúdi pokrok 
dosiahnutý znížením emisií skleníkových 
plynov na základe trajektórie Únie 
uvedenej v článku 3 ods. 1 a ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 395
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 396
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Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia informuje Európsky parlament 
a Radu o tomto posúdení ako súčasť 
správy o stave energetickej únie 
vypracovanou v príslušnom kalendárnom 
roku v súlade s článkom 35 nariadenia 
(EÚ) 2018/1999.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 397
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

Kompromisný pozmeňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce návrhy: žiadny
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

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

vypúšťa sa

a) súlad opatrení Únie so zámerom 
týkajúcim sa klimatickej neutrality 
stanoveným v článku 2 ods. 1, ktorý je 
vyjadrený trajektóriou uvedenou 
v článku 3 ods. 1;
b) primeranosť opatrení Únie na 
zabezpečenie pokroku pri adaptácii 
v zmysle článku 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 399
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
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, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 401
Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Do 30. septembra 2023 a potom 
každé 3 roky Komisia preskúma:

Or. es

Pozmeňujúci návrh 402
Markus Pieper, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Ivan Štefanec

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Do 31. októbra 2028 a potom 
každých 5 rokov Komisia preskúma:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 403
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) súlad opatrení a politík Únie 
vrátane odvetvových právnych predpisov s 
trajektóriou stanovenou v článku 3 ods. 1 
a ods. 2 a s cieľom Únie v oblasti klímy 
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v článku 3 ods. 1; stanoveným v článku 2 ods. 1;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Tom 
Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) súlad opatrení Únie so zámerom 
týkajúcim sa klimatickej neutrality 
stanoveným v článku 2 ods. 1, ktorý je 
vyjadrený orientačnou trajektóriou 
uvedenou v článku 3 ods. 1 a s globálnym 
rozvojom v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 405
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, 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
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 406
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) primeranosť opatrení Únie na 
zabezpečenie pokroku pri adaptácii 
v súlade s osobitnými ukazovateľmi 
v zmysle článku 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 407
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) primeranosť opatrení Únie na 
zabezpečenie postupného zvyšovania 
podielu odstraňovania emisií v súlade 
s osobitnými ukazovateľmi v zmysle 
článku 2 ods. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 408
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, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 409
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, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) primeranosť opatrení Únie na 
zabezpečenie pokroku pri spravodlivom 
prechode.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 410
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, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 411
Nicolás González Casares
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v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, 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
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bc) opatrenia prijaté Európskou úniou 
na dosiahnutie cieľov klimatickej 
neutrality a adaptácie, a to aj so zreteľom 
na ich dôsledky pre spoločnosť 
a hospodárstvo, a na kritériá stanovené 
v článku 3, aby sa zabezpečilo, že počas 
prechodu nebude žiadna časť spoločnosti 
a hospodárstva zaostávať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 412
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 413
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Ak Komisia na základe posúdenia 
uvedeného v odsekoch 1 a 2 zistí, že 
opatrenia Únie nie sú v súlade so zámerom 
týkajúcim sa klimatickej neutrality 
stanoveným v článku 2 ods. 1 alebo nie sú 
primerané na zabezpečenie pokroku pri 
adaptácii v zmysle článku 4, alebo zistí, že 
primeranosť opatrení na zabezpečenie 
postupného zvyšovania podielu 
odstraňovania v súlade s osobitnými 
ukazovateľmi v zmysle článku 2 ods. 4 nie 
je dostatočný, prijme potrebné opatrenia 
v súlade so zmluvami, a to v čase realizácie 
preskúmania uvedeného v článku 3 ods. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 414
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Ak Komisia na základe posúdenia 
uvedeného v odsekoch 1 a 2 zistí, že 
opatrenia a politiky Únie nie sú v súlade 
s cieľom trajektórie stanoveným 
v článku 3 ods. 1 a ods. 2 alebo cieľom 
Únie v oblasti klímy stanoveným 
v článku 2 ods. 1 alebo nie sú primerané na 
zabezpečenie pokroku pri adaptácii 
v zmysle článku 4, alebo zistí, že pokrok 
pri dosahovaní týchto cieľov nie je 
dostatočný, prijme potrebné opatrenia 
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v súlade so zmluvami, a to v čase 
realizácie preskúmania uvedeného 
v článku 3 ods. 1.

v súlade so zmluvami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 415
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
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 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 416
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pred prijatím akéhokoľvek návrhu 
opatrenia alebo legislatívneho návrhu 

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 417
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4. Pred prijatím akéhokoľvek návrhu 
opatrenia alebo legislatívneho návrhu 
Komisia posúdi zosúladenie všetkých 
návrhov opatrení Únie alebo 
legislatívnych návrhov so zámerom 
týkajúcim sa klimatickej neutrality 
stanovenej v článku 2 ods. 1, ktorý je 
vyjadrený už stanovenou trajektóriou 
uvedenou v článku 3 ods. 1, a túto analýzu 
zahrnie do akéhokoľvek posúdenia vplyvu 
sprevádzajúceho tieto opatrenia alebo 
návrhy, pričom výsledok uvedeného 
posúdenia zverejní v čase prijatia 
predmetného návrhu. Uplatnením kontroly 
klímy Komisia zabezpečí, aby sa všetky 
opatrenia a legislatívne návrhy zosúladili 
so zámerom týkajúcim sa klimatickej 
neutrality stanoveným v článku 2 ods. 1 
alebo s nimi neboli v rozpore.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 418
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4. Pred prijatím akéhokoľvek návrhu 
opatrenia vrátane, ale nie výlučne každého 
legislatívneho a rozpočtového návrhu 
Komisia posúdi daný návrh z hľadiska 
trajektórie uvedenej v článku 3 ods. 1 
a ods. 2 a klimatického zámeru Únie 
stanoveného v článku 2 ods. 1, a túto 
analýzu zahrnie do akéhokoľvek posúdenia 
vplyvu sprevádzajúceho tieto opatrenia 
alebo návrhy, pričom posúdenie a jeho 
výsledky zverejní v čase prijatia 
predmetného návrhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 419
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Patrizia Toia, 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
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 420
Martin Hojsík, Fredrick Federley, Katalin Cseh, Christophe Grudler

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Ak Komisia schváli žiadosť 
členského štátu o štátnu pomoc v súlade 
s článkom 108 ZFEÚ, Komisia do svojho 
rozhodnutia zahrnie ustanovenia o tom, 
že príjemcovia musia preukázať 
zosúladenie svojho obchodného modelu 
s cieľmi stanovenými v článku 2 ods. 1 
a článku 2 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 421
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Ak Komisia vydá odporúčania 
Rade, pokiaľ ide o povolenie začať 
obchodné rokovania podľa článku 207 
ZFEÚ, zahrnie do toho ustanovenia, aby 
sa Parížska dohoda stala základným 
prvkom všetkých budúcich obchodných 
a investičných dohôd. Komisia preukáže, 
že dohoda s tretími stranami nie je 
v rozpore s cieľmi stanovenými v článku 2 
ods. 1 a článku 2 ods. 3 pred jej 
uzatvorením.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 422
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 6 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6 Posúdenie vnútroštátnych opatrení 6 Správa o vnútroštátnych 
opatreniach

Or. en

Pozmeňujúci návrh 423
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Od 31. októbra 2031 a v intervaloch, ktoré 
budú v prípade potreby určené, Komisia 
zhromaždí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 424
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 425
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, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 426
Sira Rego

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 427
Sira Rego

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 428
Markus Pieper, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Ivan Štefanec

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Do 31. októbra 2028 a potom každých 
5 rokov Komisia preskúma:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 429
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) identifikované vnútroštátne 
opatrenia na základe národných 
energetických a klimatických plánov alebo 
dvojročných správ o pokroku 
predkladaných v súlade s nariadením (EÚ) 
2018/1999, ktoré sú relevantné pre 
dosiahnutie adaptácie na zmenu klímy 
alebo nového mechanizmus na 
hodnotenie národných opatrení, boli 
prijaté počas úpravy nariadenia (EÚ) 
2018/1999. Ak nebudú k dispozícii nové 
usmernenia Európskej rady, nariadenie 
(EÚ) 2018/1999 zostane v platnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 430
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 



PE653.723v01-00 36/86 AM\1206926SK.docx

SK

Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 431
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) súlad identifikovaných 
vnútroštátnych opatrení na základe 
národných energetických a klimatických 
plánov alebo dvojročných správ o pokroku 
predkladaných v súlade s nariadením (EÚ) 
2018/1999, ktoré sú relevantné pre 
dosiahnutie trajektórie stanovenej 
v článku 3 ods. 1 a ods. 2 a klimatického 
cieľa stanoveného v článku 2 ods. 1;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 432
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, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 433
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 434
Markus Pieper, Eva Maydell, 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, Ivan Štefanec

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 435
Marian-Jean Marinescu

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 436
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) primeranosť vnútroštátnych 
opatrení v oblasti dekarbonizácie, klímy 
a opatrení a spravodlivého prechodu na 
zabezpečenie pokroku pri adaptácii 
v zmysle článku 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 437
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 438
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 439
Sira Rego

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) individuálny pokrok každého 
členského štátu pri dosahovaní zámeru 
týkajúceho sa klimatickej neutrality 
stanoveného v článku 2 ods. 1, ktorý je 
vyjadrený trajektóriou uvedenou 
v článku 3 ods. 1;
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 440
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) primeranosť relevantných 
vnútroštátnych opatrení na zabezpečenie 
postupného zvyšovania podielu 
odstraňovania emisií v súlade 
s osobitnými ukazovateľmi v zmysle 
článku 2 ods. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 441
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) zosúladenie vnútroštátnych 
investičných opatrení s nariadením (EÚ) 
2020/... [nariadenie o taxonómii];

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na taxonómiu EÚ pre udržateľné financovanie, na ktorom sa dohodli tri inštitúcie EÚ 
a rôzne politické skupiny, uľahčuje súdržnosť politík vrátane životného prostredia 
a rozpočtových výdavkov EÚ. Taxonómia EÚ poskytuje základný referenčný rámec 
a minimálne normy na posúdenie, či sú investície udržateľné. Vnútroštátne investičné 
opatrenia by nemali podporovať činnosti, ktoré by boli v rozpore s cieľmi smernice 
o všeobecnej zodpovednosti v oblasti klímy alebo životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh 442
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
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Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom 
Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 443
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Patrizia Toia, 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
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) primeranosť vnútroštátnych 
opatrení na zabezpečenie pokroku pri 
spravodlivom prechode;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 444
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, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) účinky politiky v oblasti klímy na 
tvorbu priemyselnej hodnoty, a najmä na 
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cieľ zvýšiť podiel tvorby priemyselnej 
hodnoty na celkovom vytváraní hodnôt 
s cieľom dosiahnuť 
konkurencieschopnejšie a odolnejšie 
hospodárstvo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 445
Sira Rego

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) individuálny pokrok každého 
členského štátu pri adaptácii v zmysle 
článku 4.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 446
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Patrizia Toia, 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
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) primeranosť vnútroštátnych 
opatrení na zabezpečenie pokroku pri boji 
s energetickou chudobou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 447
Sylvia Limmer, Markus Buchheit
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 448
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia informuje Európsky parlament 
a Radu o tomto posúdení ako súčasť 
správy o stave energetickej únie 
vypracovanou v príslušnom kalendárnom 
roku v súlade s článkom 35 nariadenia 
(EÚ) 2018/1999.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 449
Martin Hojsík, Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty vypracujú do 
30. júna 2021 vnútroštátne stratégie na 
postupné ukončenie podpory fosílnych 
palív vrátane nepriamych dotácií, 
kapacitného mechanizmu a oddelenia 
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riešenia energetickej chudoby od dotácií 
fosílnych palív;

Or. en

Odôvodnenie

Niekoľko členských štátov začalo vypracúvať národné plány na postupné zrušenie dotácií na 
fosílne palivá. Ak chceme postupne zrušiť fosílne palivá, je potrebné analyzovať všetky formy 
dotácií a mechanizmov podpory fosílnych zdrojov energie vrátane nepriamych foriem, 
a podnietiť ostatné členské štáty k tomu, aby vypracovali domáce stratégie na ich koncepčné 
ukončenie. Takáto zložitá téma sa musí opierať o analýzu, fakty a usmerňujúci rámec.

Pozmeňujúci návrh 450
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 451
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

posúdenia kolektívneho pokroku 
posudzovaného v súlade s článkom 5 
ods. 1 zistí, že opatrenia členského štátu 
nie sú v súlade s uvedeným zámerom 
vyjadreným trajektóriou uvedenou 
v článku 3 ods. 1 alebo nie sú primerané na 
zabezpečenie pokroku pri adaptácii 
v zmysle článku 4, vydá pre členské štáty 
odporúčania založené na rade vedeckých 
orgánov ako IPPC a EPCC a ďalej 
poskytuje pomoc pri vykonávaní opatrení. 
Komisia je povinná tieto odporúčania 
sprístupniť verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 452
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Ak Komisia v rámci náležitého 
posúdenia pokroku každého členského 
štátu a kolektívneho pokroku 
posudzovaného v súlade s článkom 5 
ods. 1 zistí, že opatrenia členského štátu 
nie sú v súlade so zámerom Únie 
o klimatickú neutralitu vyjadreným 
trajektóriou uvedenou v článku 3 ods. 1 
alebo nie sú primerané na zabezpečenie 
pokroku pri adaptácii v zmysle článku 4, 
vydá pre tento členský štát odporúčania. 
Komisia je povinná tento pokrok 
a odporúčania sprístupniť verejnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 453
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
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Patrizia Toia, 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
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 454
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 455
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 456
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

uspokojivým spôsobom, môže pre tento 
členský štát vydať odporúčania. Komisia je 
povinná tieto odporúčania sprístupniť 
verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 457
Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 458
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 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak Komisia v rámci náležitého 
posúdenia kolektívneho pokroku 
posudzovaného v súlade s článkom 5 
ods. 1 zistí, že opatrenia členského štátu 

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

v súlade s uvedeným zámerom vyjadreným 
trajektóriou uvedenou v článku 3 ods. 1 
alebo sú nedostatočné na zabezpečenie 
pokroku pri adaptácii v zmysle článku 4, 
môže pre tento členský štát vydať 
odporúčania. Komisia je povinná tieto 
odporúčania sprístupniť verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 459
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa vydá odporúčanie v súlade 
s odsekom 2, uplatňujú sa tieto zásady:

vypúšťa sa

a) dotknutý členský štát náležite zohľadní 
odporúčanie v duchu solidarity medzi 
členskými štátmi a Úniou, ako aj medzi 
členskými štátmi navzájom;
b) vo svojej prvej správe o pokroku 
predloženej v súlade s článkom 17 
nariadenia (EÚ) 2018/1999 dotknutý 
členský štát uvedie v roku nasledujúcom 
po roku, v ktorom bolo dané odporúčanie 
vydané, akým spôsobom toto odporúčanie 
náležite zohľadnil. Ak sa dotknutý členský 
štát rozhodne nezohľadniť odporúčanie 
alebo jeho podstatnú časť, poskytne 
Komisii svoje odôvodnenie;
c) odporúčania by mali byť doplnkom 
k najnovším odporúčaniam pre jednotlivé 
krajiny vydaným v kontexte európskeho 
semestra.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 460
Michael Bloss
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 461
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
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 6 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 462
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 463
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) odporúčania by mali byť doplnkom 
k najnovším odporúčaniam pre jednotlivé 
krajiny vydaným v kontexte európskeho 
semestra.

c) odporúčania pre jednotlivé krajiny 
vydané v kontexte európskeho semestra by 
mali dopĺňať odporúčania vydané 
v súlade s odsekom 2 a prispievať 
k dosiahnutiu cieľov tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 464
Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) odporúčania by mali byť doplnkom c) odporúčania by mali byť súčasťou 
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k najnovším odporúčaniam pre jednotlivé 
krajiny vydaným v kontexte európskeho 
semestra.

najnovších odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny vydaným v kontexte európskeho 
semestra.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 465
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia bude okrem 
vnútroštátnych opatrení uvedených 
v článku 6 ods. 1 písm. a) pri svojom 
posúdení uvedenom v článkoch 5 a 6 
vychádzať aspoň:

1. Komisia bude okrem 
vnútroštátnych opatrení uvedených 
v článku 6 a kým nebude nariadenie (EÚ) 
2018/1999 upravené, ako je uvedené 
vyššie, pri svojom posúdení uvedenom 
v článkoch 5 a 6 vychádzať aspoň:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 466
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, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zo správ Európskej 
environmentálnej agentúry (EEA);

b) zo správ Európskej 
environmentálnej agentúry (EEA) 
a Spoločného výskumného centra JRC;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 467
Nicolás González Casares
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v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 468
Markus Pieper, Edina Tóth, 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 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 469
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 470
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) z najlepších dostupných vedeckých 
dôkazov vrátane najnovších správ IPCC a

d) z najlepších dostupných vedeckých 
dôkazov a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 471
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) z najlepších dostupných vedeckých 
dôkazov vrátane najnovších správ IPCC a

d) z najlepších dostupných vedeckých 
dôkazov vrátane najnovších správ EPCC 
a IPCC a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 472
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) z najlepších dostupných vedeckých 
dôkazov vrátane najnovších správ IPCC a

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 473
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) zo všetkých doplňujúcich 
informácií o environmentálne udržateľných 
investíciách zo strany Únie a členských 
štátov, a to vrátane prípadných informácií 
o investíciách v súlade s nariadením (EÚ) 
2020/... [nariadenie o taxonómii].

e) zo všetkých doplňujúcich 
informácií o environmentálne udržateľných 
investíciách zo strany Únie a členských 
štátov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 474
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. EEA pomáha Komisii pri príprave 
posúdenia uvedeného v článkoch 5 a 6 
v súlade so svojím ročným pracovným 
programom.

2. EEA a EPCC pomáhajú Komisii 
pri príprave posúdenia uvedeného 
v článkoch 5 a 6 v súlade so svojím 
ročným pracovným programom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 475
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Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia vypracuje doplňujúce 
hodnotenie v prípade, že určité činnosti 
v členských štátoch môžu významne 
ovplyvniť proces smerujúci ku klimatickej 
neutralite v čase medzi dvomi 
hodnoteniami.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 476
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Členské štáty sa môžu angažovať vo 
všetkých sférach spoločnosti, a tak posilniť 
postavenie občanov a umožniť im 
podnikať kroky smerom k dosiahnutiu 
spoločnosti odolnej proti zmene klímy.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 477
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Úlohou Komisie je angažovať sa vo 
všetkých sférach spoločnosti vrátane 
miestnej a regionálnej vlády, a tak posilniť 
postavenie občanov a umožniť im 
podnikať kroky smerom k dosiahnutiu 
sociálne spravodlivej, klimatickej 
neutrálnej spoločnosti odolnej proti zmene 
klímy. Pokrok pri prijímaní 
kvantifikovaných cieľov v oblasti klímy 
všetkými časťami spoločnosti by sa mal 
stimulovať na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni prostredníctvom 
vhodných aktívnych opatrení, ktoré ich 
povzbudia, aby merali výsledky ich úsilia 
v oblasti znižovania emisií skleníkových 
plynov. Komisia bude zodpovedná za 
uľahčenie inkluzívneho a dostupného 
procesu na všetkých úrovniach vrátane 
vnútroštátnej, regionálnej či miestnej 
úrovne a s účasťou sociálnych partnerov, 
akademickej obce, priemyslu, občanov 
a občianskej spoločnosti, s cieľom umožniť 
výmenu najlepších postupov 
a identifikovať opatrenia a potreby, ktoré 
prispejú k dosiahnutiu zámerov tohto 
nariadenia. Okrem toho môže Komisia 
vychádzať aj z viacúrovňových dialógov 
v oblasti klímy a energetiky, ktoré zaviedli 
členské štáty v súlade s článkom 11 
nariadenia (EÚ) 2018/1999.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 478
Miriam Dalli

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Únia sa zaviazala dosiahnuť ciele 
stanovené v článku 2 spôsobom, ktorý je 
v súlade s nariadením (ES) č. 1367/2006. 
Komisia zabezpečí úplné vykonávanie 
Aarhuského dohovoru, a najmä jeho 
ustanovení týkajúcich sa transparentnosti 
vrátane účasti verejnosti, šírenia 
informácií a prístupu k spravodlivosti. 
V tejto súvislosti Komisia uverejní všetky 
posúdenia obsahujúce informácie 
o životnom prostredí primeraným, 
včasným a účinným spôsobom, ktorý 
v prípade potreby umožní vstup verejnosti. 
Úlohou Komisie je angažovať sa vo 
všetkých sférach spoločnosti, a tak posilniť 
postavenie občanov a umožniť im 
podnikať kroky smerom k dosiahnutiu 
klimatickej neutrálnej spoločnosti odolnej 
proti zmene klímy.

Komisia bude zodpovedná za uľahčenie 
inkluzívneho a dostupného procesu na 
všetkých úrovniach vrátane vnútroštátnej, 
regionálnej či miestnej úrovne a s účasťou 
sociálnych partnerov, občanov a občianskej 
spoločnosti, s cieľom umožniť výmenu 
najlepších postupov a identifikovať 
opatrenia, ktoré prispejú k dosiahnutiu 
zámerov tohto nariadenia. Okrem toho 
môže Komisia vychádzať aj 
z viacúrovňových dialógov v oblasti klímy 
a energetiky, ktoré zaviedli členské štáty 
v súlade s článkom 11 nariadenia (EÚ) 
2018/1999.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 479
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Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 480
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 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Úlohou Komisie je angažovať sa vo 
všetkých sférach spoločnosti, a tak posilniť 
postavenie občanov a umožniť im 
podnikať kroky smerom k dosiahnutiu 
klimatickej neutrálnej spoločnosti odolnej 

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 
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proti zmene klímy. Komisia bude 
zodpovedná za uľahčenie inkluzívneho 
a dostupného procesu na všetkých 
úrovniach vrátane vnútroštátnej, 
regionálnej či miestnej úrovne a s účasťou 
sociálnych partnerov, občanov a občianskej 
spoločnosti, s cieľom umožniť výmenu 
najlepších postupov a identifikovať 
opatrenia, ktoré prispejú k dosiahnutiu 
zámerov tohto nariadenia. Okrem toho 
môže Komisia vychádzať aj 
z viacúrovňových dialógov v oblasti klímy 
a energetiky, ktoré zaviedli členské štáty 
v súlade s článkom 11 nariadenia (EÚ) 
2018/1999.

proti zmene klímy. Komisia bude 
zodpovedná za uľahčenie inkluzívneho 
a dostupného procesu na všetkých 
úrovniach vrátane vnútroštátnej, 
regionálnej či miestnej úrovne a s účasťou 
sociálnych partnerov, zainteresovaných 
strán v priemysle, občanov a občianskej 
spoločnosti, s cieľom umožniť výmenu 
najlepších postupov a identifikovať 
opatrenia, ktoré prispejú k dosiahnutiu 
zámerov tohto nariadenia. Okrem toho 
môže Komisia vychádzať aj 
z viacúrovňových dialógov v oblasti klímy 
a energetiky, ktoré zaviedli členské štáty 
v súlade s článkom 11 nariadenia (EÚ) 
2018/1999.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 481
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 482
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na výmenu najlepších postupov a na 
určenie opatrení, ktoré majú prispieť 
k dosiahnutiu cieľov tohto nariadenia, 
Komisia vychádza z viacúrovňových 
dialógov o spoločnosti šetrnej k životnému 
prostrediu a odolnej voči zmene klímy, 
stanovených členskými štátmi v súlade 
s článkom 11 nariadenia (EÚ) 2018/1999.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 483
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, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Vykonávanie delegovanej právomoci

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 484
András Gyürk, Edina Tóth

Návrh nariadenia
Článok 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Vykonávanie delegovanej právomoci

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 485
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 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Vykonávanie delegovanej právomoci

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 486
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 9 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9 Vykonávanie delegovanej 
právomoci

9 Zásady delegovania právomocí

Or. en

Pozmeňujúci návrh 487
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty uvedené v článku 
3 ods. 1 za podmienok stanovených 
v tomto článku.

1. Právomoc prijímať delegované akty 
sa tu neuplatňuje, keďže základné 
rozhodnutia podľa článku 290 ods. 1 
ZFEÚ nemožno prijať prostredníctvom 
delegovaného aktu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 488
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované 
akty uvedené v článku 3 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na neurčité obdobie od... [Úrad 
pre publikácie: dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia].

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 489
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 3 ods. 1 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek 
odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa 
ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa 
v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý 
je v ňom určený. Nie je ním dotknutá 
platnosť delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 490
Sylvia Limmer, Markus Buchheit
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Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia pred prijatím 
delegovaného aktu konzultuje 
s odborníkmi určenými jednotlivými 
členskými štátmi v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 491
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 492
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 

vypúšťa sa
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Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 493
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9a
Komisia vo svojom oznámení Správny čas 
pre Európu: náprava škôd a príprava 
budúcnosti pre ďalšie generácie 
zverejnila zámer urýchliť digitálnu 
transformáciu. Núdzová situácia 
v súvislosti s ochorením COVID-19 
zdôraznila závislosť od energie na 
zapojenie spoločnosti, uplatnenie 
občianstva a schopnosť pracovať 
v digitálnom hospodárstve. S cieľom 
zabrániť sociálnemu vylúčeniu 
a zabezpečiť, aby občania EÚ dosiahli 
v oblasti ekologickej a digitálnej 
transformácie plný potenciál, Komisia 
navrhne právne predpisy, ktoré občanom 
EÚ poskytnú právo na energiu vrátane 
ustanovení o prístupe k energii a ochrane 
a podpore zraniteľných spotrebiteľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 494
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9a
Preskúmanie

Komisia vykoná preskúmanie a podá 
správu Európskemu parlamentu a Rade 
o všetkých prvkoch tohto nariadenia do 
šiestich mesiacov od každého globálneho 
hodnotenia podľa článku 14 Parížskej 
dohody. K správe Komisie sa v prípade 
potreby priloží legislatívny návrh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 495
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 10
Nariadenie (EÚ) 2018/1999
Články 1, 2, 3, 8, 11 a 15 Prílohy I a IV

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 496
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, Ivan Štefanec

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) 2018/1999
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vykonávanie stratégií a opatrení 
určených na splnenie zámeru Únie 
týkajúceho sa klimatickej neutrality 

a) vykonávanie stratégií a opatrení 
určených na splnenie zámeru Únie 
týkajúceho sa klimatickej neutrality 
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stanoveného v článku 2 nariadenia .../... 
[klimatický predpis], zámerov a cieľov 
energetickej únie a v prvom desaťročnom 
období od roku 2021 do roku 2030 najmä 
cieľov Únie v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030;“.

stanoveného v článku 2 nariadenia .../... 
[klimatický predpis], zámerov a cieľov 
energetickej únie a v prvom desaťročnom 
období od roku 2021 do roku 2030 najmä 
cieľov Únie v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030 a na dosiahnutie cieľov 
priemyselnej politiky EÚ, najmä na cieľ 
zvýšiť podiel tvorby priemyselnej hodnoty 
na celkovom vytváraní hodnôt EÚ 
s cieľom dosiahnuť 
konkurencieschopnejšie a odolnejšie 
hospodárstvo“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 497
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) 2018/1999
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vykonávanie stratégií a opatrení 
určených na splnenie zámeru Únie 
týkajúceho sa klimatickej neutrality 
stanoveného v článku 2 nariadenia .../... 
[klimatický predpis], zámerov a cieľov 
energetickej únie a v prvom desaťročnom 
období od roku 2021 do roku 2030 najmä 
cieľov Únie v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030;“.

a) vykonávanie stratégií a opatrení 
určených na splnenie zámerov a cieľov 
energetickej únie a dlhodobých záväzkov 
Únie v oblasti emisií skleníkových plynov 
v súlade s Parížskou dohodou, najmä so 
zámermi Únie v oblasti klímy podľa 
článku 2 nariadenia .../... [klimatický 
predpis] a v prvom desaťročnom období od 
roku 2021 do roku 2030 najmä cieľov Únie 
v oblasti energetiky a klímy do roku 2030.“

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa obnovuje pôvodné znenie článku 1 ods. 1 písm. a) 
nariadenia o riadení a zároveň sa jednoducho pridáva nový cieľ klimatického predpisu.

Pozmeňujúci návrh 498



AM\1206926SK.docx 71/86 PE653.723v01-00

SK

Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) 2018/1999
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vykonávanie stratégií a opatrení 
určených na splnenie zámeru Únie 
týkajúceho sa klimatickej neutrality 
stanoveného v článku 2 nariadenia .../... 
[klimatický predpis], zámerov a cieľov 
energetickej únie a v prvom desaťročnom 
období od roku 2021 do roku 2030 najmä 
cieľov Únie v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030;“.

a) vykonávanie stratégií a opatrení 
určených na splnenie zámeru Únie 
týkajúceho sa klimatickej neutrality 
stanoveného v článku 2 nariadenia .../... 
[klimatický predpis], zámerov a cieľov 
energetickej únie, medzinárodných 
záväzkov podľa Parížskej dohody 
a v prvom desaťročnom období od roku 
2021 do roku 2030 najmä cieľov Únie 
v oblasti energetiky a klímy do roku 
2030;“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 499
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2018/1999
Článok 2 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7) „projekcie“ sú predpovede 
antropogénnych emisií skleníkových 
plynov zo zdrojov a ich odstraňovania 
záchytmi alebo vývoja energetického 
systému vrátane aspoň kvantitatívnych 
odhadov na obdobie šiestich po sebe 
idúcich budúcich rokov končiacich 
číslom 0 alebo 5, ktoré nasledujú 
bezprostredne po roku nahlasovania;“.

7) „projekcie“ sú predpovede 
antropogénnych emisií skleníkových 
plynov zo zdrojov a ich odstraňovania 
záchytmi alebo vývoja energetického 
systému vrátane aspoň kvantitatívnych 
odhadov na obdobie štyroch po sebe 
idúcich budúcich rokov končiacich číslom 
0 alebo 5, ktoré nasledujú bezprostredne po 
roku nahlasovania;“.

Or. en
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Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa obnovuje vymedzenie pojmu „projekcie“, ako bolo 
dohodnuté v článku 2 ods. 7 nariadenia o riadení.

Pozmeňujúci návrh 500
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a) V článku 2 sa bod 11 nahrádza 
takto:
11) „ciele Únie v oblasti energetiky 
a klímy do roku 2030“ zahŕňajú záväzný 
cieľ pre celú Úniu zameriavajúci sa na 
zníženie domácich emisií skleníkových 
plynov v celom hospodárstve, ktorý sa má 
dosiahnuť do roku 2030 podľa článku 2 
ods. 3 nariadenia …/... [klimatický 
predpis], záväzný cieľ na úrovni Únie 
týkajúci sa podielu energie 
z obnoviteľných zdrojov spotrebovanej 
v Únii v roku 2030 podľa článku 3 ods. 1 
smernice (EÚ) 2018/2001, hlavný cieľ na 
úrovni Únie týkajúci sa zlepšenia 
energetickej účinnosti do roku 2030 
podľa článku 1 ods. 1 smernice 
2012/27/EÚ a cieľ 15 % elektrického 
prepojenia do roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 501
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, Łukasz Kohut, 
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel
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Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2018/1999
Článok 3– odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 502
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, Ivan Štefanec

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

f) posúdenia vplyvov plánovaných 
politík a opatrení na splnenie zámerov 
uvedených v písmene b) tohto odseku 
vrátane ich súladu so zámerom Únie 
týkajúcim sa dosiahnutia klimatickej 
neutrality stanoveným v článku 2 
nariadenia .../... [klimatický predpis], 
s dlhodobými cieľmi v oblasti znižovania 
emisií skleníkových plynov podľa 
Parížskej dohody a dlhodobými stratégiami 
v zmysle článku 15, ako aj s cieľmi 
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priemyselnej politiky EÚ podľa 
COM(2020) 102 final;“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 503
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2018/1999
Článok 4 – odsek 1 – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) V článku 4 ods. a 1 sa bod iii) 
nahrádza takto:
iii) ak je to uplatniteľné a v záujme 
splnenia zámerov a cieľov energetickej 
únie a dlhodobých záväzkov Únie v oblasti 
emisií skleníkových plynov, ktoré sú 
v súlade s Parížskou dohodou a cieľom 
Únie v oblasti klímy stanoveného 
v článku 2 nariadenia .../... [klimatický 
predpis], inými cieľmi a zámermi vrátane 
sektorových cieľov a cieľov v oblasti 
prispôsobovania sa tejto zmene.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 504
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, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) v článku 8 ods. 2 sa dopĺňa toto 
písmeno e):

(4) v článku 8 ods. 2 sa dopĺňajú tieto 
body:
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 505
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) 2018/1999
Článok 8 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) spôsob, akým existujúce politiky 
a opatrenia a plánované politiky 
a opatrenia prispievajú k dosiahnutiu 
zámeru Únie týkajúceho sa klimatickej 
neutrality, ktorý je stanovený v článku 2 
nariadenia .../... [klimatický predpis].“.

e) spôsob, akým existujúce politiky 
a opatrenia a plánované politiky 
a opatrenia prispievajú k dosiahnutiu 
zámeru Únie týkajúceho sa klimatickej 
neutrality, ktorý je stanovený v článku 2 
nariadenia .../... [klimatický predpis] a v 
medzinárodných záväzkoch podľa 
Parížskej dohody.“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 506
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, Sven Schulze, Christian Ehler, Hildegard 
Bentele, Ivan Štefanec

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) 2018/1999
Článok 8 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) spôsob, akým súčasné politiky, 
opatrenia a plánované politiky a opatrenia 
prispievajú k dosiahnutiu cieľov 
priemyselnej politiky EÚ v súlade 
s COM(2020) 102 final.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 507
Nicolás González Casares
v mene skupiny S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, 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
Článok 10 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) 2018/1999
Článok 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 508
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, Ivan Štefanec
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Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) 2018/1999
Článok 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 509
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát je povinný zaviesť 
viacúrovňový dialóg v oblasti klímy 
a energetiky podľa vnútroštátnych 
pravidiel, v rámci ktorého budú môcť 
miestne orgány, organizácie občianskej 
spoločnosti, podnikateľská komunita, 

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

investori a iné príslušné zainteresované 
strany a široká verejnosť aktívne 
spolupracovať a diskutovať o možnostiach 
dosiahnutia zámeru Únie týkajúceho sa 
klimatickej neutrality, ktorý je stanovený v 
článku 2 nariadenia .../... [klimatický 
predpis], ako aj o rôznych scenároch, s 
ktorými sa (aj v dlhodobom horizonte) 
počíta v rámci politík v oblasti energetiky a 
klímy, pričom musí preskúmať dosiahnutý 
pokrok, pokiaľ už nedisponuje systémom 
slúžiacim na rovnaký účel. V rámci daného 
dialógu sa môžu prediskutovať integrované 
národné energetické a klimatické plány.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 510
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Každý členský štát je povinný zaviesť 
viacúrovňový dialóg v oblasti klímy 
a energetiky podľa vnútroštátnych 
pravidiel, v rámci ktorého budú môcť 
miestne orgány, organizácie občianskej 
spoločnosti, podnikateľská komunita, 
investori a iné príslušné zainteresované 
strany a široká verejnosť aktívne 
spolupracovať a diskutovať o rôznych 
scenároch, s ktorými sa počíta v rámci 
politík v oblasti energetiky a klímy pre rok 
2030, 2040, 2050 a ďalej s cieľom 
dosiahnuť zámer Únie v oblasti klímy 
stanovený v článku 2 nariadenia .../... 
[klimatický predpis], a preskúmať 
dosiahnutý pokrok, pokiaľ už nedisponuje 
systémom slúžiacim na rovnaký účel. 
V rámci daného dialógu sa môžu 
prediskutovať integrované národné 
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energetické a klimatické plány. energetické a klimatické plány.

Or. en

Odôvodnenie

Je mimoriadne dôležité pravidelne a aktívne zapájať všetky zainteresované strany do 
hodnotenia pokroku smerom ku klimatickej neutralite.

Pozmeňujúci návrh 511
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2018/1999
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a) V článku 15 sa ods. 1 nahrádza 
takto:
Každý členský štát do 1. januára 2020 
a následne do 1. januára 2029 a potom 
každých 10 rokov pripraví a predloží 
Komisii svoju dlhodobú stratégiu 
s perspektívou na rok 2040, na rok 2050 
a na 30 rokov. Členské štáty by mali 
v prípade potreby uvedené stratégie 
aktualizovať každých päť rokov.

Or. en

Odôvodnenie

Pri príprave svojich dlhodobých stratégií by členské štáty nemali brať do úvahy len 30-ročnú 
perspektívu uvedenú v článku 15 ods. 1 nariadenia o riadení (GR), ale aj na roky 2040 
a 2050, aby sa zohľadnil cieľ tohto nariadenia – klimatická neutralita. Navrhovaný 
pozmeňujúci návrh je kópiou článku 15 ods. 1 nariadenia o riadení, pričom zabezpečuje, aby 
sa dlhodobá stratégia vzťahovala aj na roky 2040 a 2050.

Pozmeňujúci návrh 512
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) 2018/1999
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) dosiahnutiu dlhodobého zníženia 
emisií skleníkových plynov a zlepšeniu ich 
odstraňovania záchytmi vo všetkých 
sektoroch v súlade so zámerom Únie v 
kontexte potrebných znížení podľa 
Medzinárodného panelu pre zmenu klímy 
(IPCC - Intergovernmental Panel on 
Climate Change) znížiť emisie 
skleníkových plynov Únie nákladovo 
efektívnym spôsobom a posilniť ich 
odstraňovanie záchytmi pri dosahovaní 
teplotných cieľov stanovených v Parížskej 
dohode tak, aby sa v Únii do roku 2040 
dosiahla rovnováha medzi 
antropogénnymi emisiami zo zdrojov 
skleníkových plynov a ich odstraňovaním 
záchytmi a aby sa následne podľa 
možnosti dosiahli negatívne emisie;

Or. en

Odôvodnenie

V článku 15 ods. 3 písm. c) nariadenia o riadení sa vyzýva na dosiahnutie „[...] rovnováhy 
medzi antropogénnymi emisiami zo zdrojov skleníkových plynov a ich odstraňovaním 
záchytmi v Únii čo najskôr [...]“.  Tento pozmeňujúci návrh je jednoduchou kópiou tohto 
bodu, pričom sa zohľadňuje skutočnosť, že dátum dosiahnutia tejto klimatickej neutrality je 
teraz stanovený v tomto nariadení, t. j. v klimatickom predpise.

Pozmeňujúci návrh 513
Sira Rego

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

emisií skleníkových plynov a zlepšeniu ich 
odstraňovania záchytmi vo všetkých 
sektoroch v súlade so zámerom Únie 
týkajúcim sa klimatickej neutrality, ktorý 
je stanovený v článku 2 nariadenia .../... 
[klimatický predpis];“. Zníženie emisií pri 
zdroji bude mať prednosť pred 
zachytávaním skleníkových plynov.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 514
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 515
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a) V článku 29 ods. 1 sa písmeno a) 
nahrádza takto:
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a) pokrok dosiahnutý na úrovni Únie pri 
plnení cieľov, ktorými je nulová bilancia 
emisií skleníkových plynov a trajektória 
emisií skleníkových plynov stanovených 
v nariadení .../... [klimatický predpis] 
a energetická únia, a to aj počas prvého 
desaťročného obdobia cieľov Únie 
v oblasti energetiky a klímy do roku 2030, 
najmä s cieľom zabrániť akýmkoľvek 
medzerám v cieľoch Únie v oblasti 
energie z obnoviteľných zdrojov 
a energetickej účinnosti do roku 2030;

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa obnovuje pôvodné znenie článku 29 ods. 1 písm. a) 
nariadenia o riadení a zároveň sa jednoducho dopĺňa potrebné hodnotenie, ktoré by Komisia 
mala urobiť na posúdenie pokroku pri dosahovaní cieľa nulovej bilancie emisií a jeho 
trajektórie zahrnutých v klimatickom predpise.

Pozmeňujúci návrh 516
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 6 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2018/1999
Článok 29 – odsek 5 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6b) V článku 29 ods. 5 sa dopĺňa toto 
písmeno a a):
aa) ciele nulovej bilancie emisií 
skleníkových plynov a trajektórie emisií 
skleníkových plynov stanovené 
v nariadení …/... [klimatický predpis];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 517
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga
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Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2018/1999
Príloha I – časť 1 – oddiel A – bod 3.11 – písmeno i)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) Politiky a opatrenia na dosiahnutie 
cieľa stanoveného v nariadení (EÚ) 
2018/842 uvedeného v bode 2.1.1 a 
politiky a opatrenia na dosiahnutie súladu s 
nariadením (EÚ) 2018/841 vzťahujúce sa 
na všetky kľúčové sektory produkujúce 
emisie a sektory určené na zintenzívnenie 
odstraňovania emisií v záujme dosiahnutia 
zámeru týkajúceho sa klimatickej 
neutrality stanoveného v článku 2 
nariadenia .../... [klimatický predpis]“;

i) Politiky a opatrenia na dosiahnutie 
cieľa stanoveného v nariadení (EÚ) 
2018/842 uvedeného v bode 2.1.1 a 
politiky a opatrenia na dosiahnutie súladu s 
nariadením (EÚ) 2018/841 vzťahujúce sa 
na všetky kľúčové sektory produkujúce 
emisie a sektory určené na zintenzívnenie 
odstraňovania emisií v záujme dosiahnutia 
zámeru týkajúceho sa klimatickej 
neutrality stanoveného v článku 2 
nariadenia .../... [klimatický predpis] 
a v medzinárodných záväzkoch Parížskej 
dohody“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 518
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) 2018/1999
Príloha I – časť 1 – oddiel B – bod 5.5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5.5. Prínos plánovaných politík a 
opatrení k dosiahnutiu zámeru Únie 
týkajúceho sa klimatickej neutrality, ktorý 
je stanovený v článku 2 nariadenia .../... 
[klimatický predpis]“.

5.5. Prínos plánovaných politík a 
opatrení k dosiahnutiu zámeru Únie 
týkajúceho sa klimatickej neutrality, ktorý 
je stanovený v článku 2 nariadenia .../... 
[klimatický predpis] a v medzinárodných 
záväzkoch Parížskej dohody“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 519
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 7 a (nový)
Nariadenie 2018/1999
Príloha IV – bod 2.1.1.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a) V prílohe IV sa bod 2.1.1. 
nahrádza takto:
„2.1.1. Plánované zníženia emisií 
a zintenzívnenie ich odstraňovania do 
roku 2035, 2040, 2045 a 2050“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 520
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 7 b (nový)
Nariadenie 2018/1999
Príloha IV – bod 2.1.2.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7b) V prílohe IV sa bod 2.1.2 nahrádza 
takto:
„2.1.2. Vnútroštátny cieľ zníženia emisií 
do roku 2030 a ďalej, ak je k dispozícii, 
berúc do úvahy povinnosti členských 
štátov podľa článku 2 ods. 1 nariadenia 
…/... [klimatický predpis]“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 521
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (EÚ) 2018/1999
Príloha VI – písmeno c – bod viii
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

viii) posúdenie prínosu politiky alebo 
opatrenia k dosiahnutiu zámeru Únie 
týkajúceho sa klimatickej neutrality 
stanoveného v článku 2 nariadenia .../... 
[klimatický predpis] a k dosahovaniu 
dlhodobej stratégie uvedenej v článku 15;“.

viii) posúdenie prínosu politiky alebo 
opatrenia k dosiahnutiu zámeru Únie 
týkajúceho sa klimatickej neutrality 
stanoveného v článku 2 nariadenia .../... 
[klimatický predpis] a medzinárodných 
záväzkoch Parížskej dohody 
k dosahovaniu dlhodobej stratégie 
uvedenej v článku 15;“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 522
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10a
Členské štáty EÚ a Európska rada sa 
vyzývajú, aby prehodnotili svoje 
predchádzajúce záväzky a závery 
Európskej rady, pokiaľ ide o tzv. ciele 
v oblasti klímy do roku 2030 a v oblasti 
klimatickej neutrality do roku 2050, 
a v prípade potreby ich prispôsobili 
v primeranom časovom období, aby ich 
bolo možné realizovať v prospech 
občanov, spoločností a životného 
prostredia bez ohrozenia alebo dokonca 
zničenia celých priemyselných odvetví 
a miliónov pracovných miest 
nerealistickým znížením emisií na základe 
modelov založených na ideológii. Na 
základe akýchkoľvek nových záverov 
Európskej rady v zmysle racionálnej 
environmentálnej politiky sa Komisia ako 
nadväzujúci orgán vyzýva, aby následne 
predložila návrh na zmenu nariadenia 
(EÚ) 2018/1999.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 523
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Táto smernica nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jej uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 524
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie je záväzné v celom 
rozsahu a priamo uplatniteľné vo 
všetkých členských štátoch.

Táto smernica je určená členským štátom.

Or. en


