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EURÓPSKY PRÁVNY RÁMEC PRE KLÍMU

1 AKO ČÍTAŤ  
BACKGROUND?

Tento Background vznikol pre každého delegáta v 
Modeli EU 26. ročníka Pražského Studentského Su-
mmitu. Slúži ako úvod do problematiky Európskej zele-
nej dohody, konkrétnejšie Európskeho právneho rámca 

pre klímu. 
Delegát v Backgrounde môže nájsť informácie o pro-

blematike v rôznych optikách. Dokument však neslúži 
primárne ako zdrojový materiál, ale ako osnova podstat-
ných informácií, na ktoré sa delegát pri písaní svojho 
stanoviska môže zamerať. Každá sekcia obsahuje viacero 
zdrojov, ktoré sú nevyhnutné na správne pochopenie 
danej pasáže a tým pádom sú de facto pre každého dele-
gáta ďalším povinným čítaním. Okrem kľúčových bodov 
v jednotlivých sekciách by sa mal taktiež opierať o sekciu 

,,Odporúčané a rozširujúce zdroje’’
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2 ÚVOD

Industrializácia so sebou priniesla obrovskú vlnu roz-
voja a ako spoločnosť nás posunula na úplne novú, dovtedy 
nevídanú úroveň. Od dôb priemyselnej revolúcie rastie v 
moderných krajinách efektivita výroby, metódy a technoló-
gie s ňou spojené exponenciálne. Napriek tomu, že ako ka-
ždá sociálna zmena so sebou priniesla mnoho problémov, v 
bilancií je stále historicky považovaná za dobrú vec. Prinie-
sla so sebou však aj dôsledky, ktoré ľudstvo nebolo schopné 
pozorovať okamžite, ktoré súhrnne označujeme ako klima-
tická zmena.

Prvé znaky tejto, teraz už veľmi akútnej zmeny sme za-
čali vnímať a adresovať až po desiatkach rokov od jej vzniku. 
Príkladmi iniciatív, ktoré venujú adekvátnu pozornosť 
týmto zmenám sú napríklad Green New Deal1 z dielne ame-
rickej Strany zelených a aktuálne ako súčasť agendy Demo-
kratov aj vďaka Alexandre Ocasio-Cortez2 alebo summity 
United Nations Framework Convention on Climate Change 
(ďalej už len UNFCCC). V dnešnej dobe je klimatická zmena 

pozorovateľná aj laickým okom a braná oveľa vážnejšie, no 
mnohí ju stále odsúvajú na druhú koľaj. Globalizácia síce 
prepojila celý svet, no dala konkurencií úplne nový rozmer, 
a tak v snahe prežiť v modernom kapitalizme, je stále alfou 
a omegou efektivita a okamžité výsledky, čo nie je vždy pro-
spešné pre planétu a jej obyvateľov.

Vo svete rýchlej zmeny a stále rastúcej hospodárskej 
súťaže, sa chce Európska únia stať prvým klimaticky ne-
utrálnym spoločenstvom a tým získať nielen významný 
úspech pre seba, a upevniť si svoju pozíciu v medzinárod-
nom systéme ako garant etického pokroku. Na konci roka 
2019 prichádza Komisia s European Green Deal, čiže Európ-
skou zelenou dohodou, ktorá však nie je úplne dohodou, ale 
skôr systematickým plánom sociálnych zmien prostred-
níctvom mnohých legislatívnych krokov3. Toto nariadenie 
prináša ambiciózny plán transformácie európskeho hospo-
dárstva do bodu úplnej uhlíkovej neutrality za podmienky 
hospodárskej stability a ďalšieho rastu. 

3 PODKLAD PRE VZNIK EURÓPSKEJ ZELENEJ DOHODY

Vychádza z činnosti UNFCCC - Rámcový dohovor o 
zmene klímy. Merania odborníkov ukázali opäť nárast emisií 
skleníkových plynov s pôvodom v spotrebe fosílnych palív 

a svetová, priemerná 
teplota sa zdvihla o 1.1 
°C od dôb pred prie-
myselnou revolúciou. 
Toto číslo bude na-
priek opatreniam rásť 
v hodnotách desatín 
°C. Tento zdanlivo 
zanedbateľný nárast 
zapríčiňuje požiare4, 
významné straty bio-
diverzity, ale najmä 
veľmi silnú dynamiku 
pre ďalšie zhoršovanie 
situácie do bodu, kedy 
sa stane situácia úplne 
nezvratnou.5

Klimatická zmena má za následok extrémne prejavy poča-
sia, ktoré spôsobujú veľké suchá, rapídne zmeny teplôt alebo 
topenie ľadovcov a tým dvíhanie úrovne svetového oceánu. 

Klimatickej zmene nebola venovaná dostatočná pozor-
nosť aj z dôvodu často opakovaného argumentu, podľa 

ktorého je venovať sa klíme a ekologicky zameraným ini-
ciatívam jednoducho ekonomicky nevýhodné. Krízy v roku 
2008 a post-COVID kríza, ktorá Európu ešte len čaká sú, 
častokrát argumentom pre odkladanie klimatickej tematiky 
na neskôr a sústredenie sa na ,,aktuálne’’ problémy. Klima-
tická zmena však už dávnejšie začala jasne zasahovať aj do 
ekonomickej sféry, kde živelné katastrofy budú pri aktuál-
nom vývoji stáť v roku 2050 od 115 do 200 miliárd EUR.6 
Okrem priameho zničenia, pozorujeme aj ekonomicke straty 
vo forme poklesu ziskov alebo priamej nemožnosti pracovať 
v odvetviach, ktoré sú závislé od určitého počasia ako naprí-
klad isté formy turizmu a služieb, ale aj napríklad poľnohos-
podárstvo a lesníctvo. Taktiež sú zaznamenávané straty na 
životoch a to konkrétne pokles úmrtí spojených s chladom 
a mrazmi a naopak nárast úmrtí spôsobených horúčavami. 7

Napriek všetkým týmto faktom však vládne voči sa-
motnej existencií fenoménu globálneho otepľovania skep-
ticizmus a aj to je jeden z dôvodov, prečo Európska komisia 
prichádza s týmto návrhom. 

3.1 Parížska zmluva COP21
Parížska zmluva vznikla za účelom spojiť všetky krajiny 

v boji za spoločný cieľ - zmiernenie a potenciálne zastave-
nie nebezpečnej klimatickej zmeny.8 To všetko však za ma-
ximálnej synergie a pomoci najmä rozvíjajúcim sa krajinám, 

Klimatickej zmene ne-
bola venovaná dosta-
točná pozornosť aj z 
dôvodu často opakova-
ného argumentu, podľa 
ktorého je venovať sa 
klíme a ekologicky za-
meraným iniciatívam 
jednoducho ekonomicky 
nevýhodné.
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ktoré mnohé sústredia svoju ekonomiku okolo priemyslu 
založenom na fosílnych palivách. Okrem verejného prísľubu, 
alokácie zdrojov a diplomatických snáh, prináša Parížska 
dohoda tvorbu národne určovaných záväzkov [taktiež zná-

mych ako “NDCs”], 
teda dokumenty, 
ktoré načrtnú ví-
ziu každého aktéra 
v boji proti klima-
tickej zmene a na 
základe ktorej budú 
potom v 5-ročných 
intervaloch kon-
zultovať výsledky 
svojej činnosti s 
ostatnými vládami 
a vlastnými obyva-
teľmi. 9 

Svojou ratifikáciou sa EÚ a členské štáty zaviazali spolu 
s ostatnými štátmi COP21 k tomu, že dodržia dlhodobý cieľ 
limitovania ročného nárastu teploty výrazne pod 2 °C v po-
rovnaní s dobou pred priemyselnou revolúciou10 a zároveň sa 
pokúsia limitovať nárast na maximálne 1.5 °C, keďže by tento 
krok mohol výrazne zmierniť dôsledky klimatickej zmeny.  

V praxi je zložité vytvárať plány, ktoré siahajú do po-
merne ďalekej budúcnosti. Osud dvoch až troch generá-
cií, ktoré prídu po nich, je ďaleko za hranicami funkčných 
období mnohých politikov a tí potrebujú častokrát jasné 
výsledky ešte v rámci ich funkčného obdobia. Následkom 
toho a celej mentality politík amerického prezidenta Do-
nalda Trumpa bolo odstúpenie od COP 2111 a prísľub napr. 

znovuotvorenia uhoľných baní, čo sa v realite nikdy ne-
stalo.12 Bohužiaľ, to pre jeho kabinet nepredstavovalo až 
taký problém, keďže jazyk, ktorým je Parížska dohoda pí-
saná je veľmi flexibilný a plný modálnych slovies, čo z nej 
robí iba čiastočne a aj to veľmi náročne, legálne záväzný 
dokument. 13

3.2 Aktuálna situácia v EÚ
Ambície chrániť planétu a pomáhať zastaviť a zvrátiť ná-

sledky ľudského pôsobenia sú jednou zo základných hodnôt 
Európskej únie.14 EÚ sa zaviazala v súlade s Parížskou doho-
dou podporovať boj s globálnym otepľovaním a klimatickou 
zmenou a udržovať nárast priemernej teploty hlboko pod 2 
°C  v porovnaní s výsledkami pred priemyselnou revolúciou. 

Európska únia mala za cieľ zníženie emisií skleníkových 
plynov o 20 % do roku 
2020 v porovnaní s úro-
vňami z roku 1990.

Na rok 2030 si komi-
sia stanovila cieľ znížiť 
tieto emisie až o 40 %, v 
septembri 2020 ohlásila 
Komisia zvýšenie tohto 
cieľa na 55% a Európsky 
parlament podporil ví-
ziu až 60% redukcie15. 
Dosiahnuť to chce najmä 
prostredníctvom identifikácie najväčších kontribútorov do 
klimatickej zmeny a upravením ich budúceho fungovania, 
t. j. sprísnenie istých noriem a pod. Niektoré z nich tento 
Background rozoberie v nasledujúcich kapitolách.  

INDCs-Intended Nationally 
Determined Contributions36 - Sú 
prvotné dokumenty, ktoré slúžili 
ako koncept pri tvorbe finálnych 
NDCs, niekedy tiež známe ako 
updated INDCs. Tieto dokumenty 
budú v budúcnosti využívané na 
sledovanie výsledkov jednotlivých 
členských štátov a plnenie cieľa 
uhlíkovej neutrality.

Graf č. 1 Priemerné  odchýlky v priemernej ročnej teplote od priemernej teploty medzi rokmi 1961 a 1990.37

Ambície chrániť planétu 
a pomáhať zastaviť a 
zvrátiť následky ľud-
ského pôsobenia sú 
jednou zo základných 
hodnôt Európskej únie. 
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4  ČO MENÍ A PRIDÁVA EURÓPSKA ZELENÁ DOHODA16

Európska zelená dohoda, předložená Komisií, je plán 
cesty k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality Európskej únie do 
roku 2050. V praxi to znamená, že by sa Európa dostala na 
úroveň net-zero, čiže stav, v ktorom všetky človekom vyge-
nerované emisie budú vyrovnané  odstraňovaním skleníko-
vých plynov z atmosfery úmyselnou činnosťou. Zelená do-
hoda bude mať presah do všetkých sfér ekonomiky, no najmä 
do prepravy, energetiky, poľnohospodárstva, priemyselnej 
výroby, materiálov, textilu a chemikálií. Túto transformáciu 
bude realizovať vďaka viacerým inováciam, najpodstatnej-
šou z nich bude aj zmena fungovania Európskej investičnej 
banky17 napríklad vo forme ukončenia pre projekty v oblasti 
fosílnych palív alebo zlúčenia mnohých iniciatív pod Zelenú 
dohodu prostredníctvom legislatívneho rámca pre klímu.  

4.1 Fondy EÚ 18

Na naplnenie pôvodných aj potenciálne nových cieľov 
EÚ, je nutné reštrukturalizovať mnohé kritické súčasti eu-
rópskej infraštruktúry, čo v praxi znamená, že budú vznikať 
,,zelené’’ časti infraštruktúry a iné, ako napríklad uhoľné 
bane, postupne zaniknú. Toto sa však dá dosiahnuť len sys-
tematickým prerozdelením finančných prostriedkov. S tým 
už dlhšie pomáhajú fondy. Za zmienku rozhodne stoja: 

4.1.1 Fond na spravodlivú transformáciu (JTF)

Fond na spravodlivú transformáciu má za úlohu pod-
poriť hospodársku rekonverziu, rekvalifikáciu pracovníkov 
a podporu pracovného trhu v boji proti nezamestnanosti. 
Jeho pravidlá teda nebudú paušalizované, ale budú zohľad-
ňovať jednotlivé hospodárstva, situáciu, ich postavenie na 
trhu a ich schopnosť dotovať odklon od fosílnych palív.

4.1.2 Inovačný a Modernizačný Fond19

Modernizačný fond sa stáva súčasťou revidovanej smer-
nice EÚ o EU ETS. Peniaze z tohto fondu môžu čerpať len 
krajiny, ktoré majú HDP nižšie ako 60% priemeru. Peniaze 
z fondu môžu čerpať na budovanie alebo renováciu energe-
tickej infraštruktúry alebo zmenu dominantných zdrojov 
energie na obnoviteľné.

4.2 EU systém obchodovania s emi-
siami (EU Emission Trading System)

V roku 2005 vznikol európsky systém na obchodovanie 
s emisiami (EU ETS), ktorý je považovaný za základ európ-
skeho boja proti klimatickej zmene. Tento emisný systém 
funguje na báze stropu a odchodu. Strop predstavuje objem 
emisií, ktoré môže EÚ vyprodukovať a postupom času je 
znižovaný za účelom postupného odstraňovania nadby-
točne vyprodukovaných emisií. V rámci tohto limitu firmy, 
ktoré svojou činnosťou spadajú do systému EU ETS, do-
stanú alebo nakúpia emisné povolenia, ktoré si môžu podľa 
potreby medzi sebou vymieňať. Spoločnosti si môžu taktiež 
kúpiť medzinárodné kredity, ktoré reprezentujú určitý ob-
jem CO2 odstráneného v atmosfére, ktorým môžu dorovnať 
produkciu svojich emisií.20 

4.3 Čistá energia a energetická 
efektivita. 

Legislatívny rámec energetickej politiky na presun 
energetiky z fosílnych palív na obnoviteľné zdroje bol 
aktualizovaný v roku 2019 a vyšiel pod názvom Clean 
energy for all Europeans package - Balík čistej energie 
pre všetkých Európanov, pri čom štáty majú 12 až 24 

Iniciatívy, ktoré spolu tvoria náplň
Európskej Zelenej Dohody:

 » Biodiverzita (Biodiversity)38   
 » Z Farmy na stôl (Farm to fork)39 
 » Udržateľné poľnohospodárstvo (Sustainable 

agriculture in the EU)40  
 » Čistá energia (Clean Energy)41  
 » Udržateľný priemysel (Sustainable industry)42 
 » Výstavba a obnova (Building and renovating)43  
 » Udržateľná mobilita (Sustainable mobility)44 
 » Odstraňovanie znečistenia (Eliminating Polluti-

on)45 
 » Európsky Klimatický Rámec (Climate action)46 

Kompenzačné kredity ako prostriedok negovania 
ľudských emisií
Kompenzačné kredity môžu pochádzať z akejkoľvek 
činnosti okrem projektov zameraných na jadrovú 
energiu, zalesňovanie alebo likvidáciu priemyselných 
plynov. Na konci každého roka sú spoločnosti po-
vinné vydokladovať svoje emisné pôsobenie na trhu, 
čiže odovzdať dostatočný objem emisných akcií na 
to, aby pokryli svoju činnosť. V prípade, že nebudú 
schopné odovzdať dostatočný objem týchto akcií, 
bude na ne uvalená pokuta, naopak, ak im nejaké 
povolenia ostanú, môžu ich využiť v budúcnosti 
podľa svojich potrieb alebo ich predať iným firmám. 
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mesiacov na implementáciu týchto nových pravidiel do 
národnej legislatívy. 21

4.4 Energetická efekti-
vita budov

V rámci Európskej únie spotre-
bujú budovy okolo 40 % energie a 
vyprodukujú 36 % skleníkových ply-
nov, čo z nich robí najväčších spotre-
biteľov energie v Európe.22 Efektivitu 
budov chcú spoločne Európska Rada 
a Európsky Parlament pomôcť dosia-
hnuť pomocou smernice23, ktorá sta-
noví štandardy pre stavby vytvore-
ním pevného plánu renovácie starých 
budov alebo udeľovania certifikátov 
pri predaji, prepise alebo prenájme budov. Investícia do 
energetickej efektivity stavieb pozitívne stimuluje ekono-

miku, keďže stavebný priemysel zastáva 9 % podiel v HNP 
EÚ a môže poskytnúť takmer 18 miliónov pracovných miest 

pri renováciách, stavbách alebo iných 
stavebných projektoch.24

4.5 Energie z obnovi-
teľných zdrojov

Ambície Únie stať sa svetovým 
lídrom na poli s obnoviteľnými 
zdrojmi sa premietli do snahy vytvo-
riť až 40-45% podiel konečnej spo-
treby energie na Európskom trhu z 
obnoviteľných zdrojov do roku 2030.25 
Tento cieľ sa Komisia pokúsi dosiah-
nuť pomocou štátmi vytvorených Ná-
rodných energetických a klimatických 

plánov, ktorých súčasťou bude aj plán emisných škrtov a po-
stupného prechodu na zelené a obnoviteľné zdroje energie. 26

5 EURÓPSKY KLIMATICKÝ PREDPIS

Európsky klimatický predpis je legislatívna podoba, 
ktorá zastrešuje ambície komisie na dosiahnutie uhlíkovej 
neutrality do roku 2050. Poskytuje teda legislatívny základ 

pre realizovateľnosť Európskej Zelenej dohody. Taktiež nad-
väzuje na a spája predchádzajúce zelené iniciatívy EÚ, ktoré 
zastrešuje Európska zelená dohoda. Tento legislatívny do-

V rámci Európskej únie 
spotrebujú budovy 
okolo 40 % energie 
a vyprodukujú 36 % 
skleníkových plynov, 
čo z nich robí naj-
väčších spotrebiteľov 
energie v Európe. 

Graf. č. 2: Podiel energie z obnoviteľných zdrojov v percentách celkovej, hrubej spotreby.47 
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kument definuje metódy, ktorými sa úspešnosť dosiahnu-
tia tohto cieľa dá merať. Taktiež predpokladá s vytvorením 
ekonomického prostredia, ktoré je spoľahlivé a predvída-
teľné, efektívne s vlastnými zdrojmi a šetrné k životnému 
prostrediu. 

5.1 Nová emisná trajektória a posi-
lnená rola Komisie

Podľa tohto nariadenia získava komisia právo definovať 
a ad hoc upravovať trajektóriu dosiahnutia uhlíkovej neu-
trality. V praxi to znamená, že na základe jasnej definície 
rozsahu, v ktorom môže komisia operovať, ktorý je uvedený 
v texte nariadenia získa komisia po roku 2030 možnosť 
prijímať tieto akty prenesenej právomoci po konzultácií ex-
pertných skupín a reakcií na námietky Rady a Parlamentu 
a tým pádom jemne zasahovať do legislatívneho procesu. 
Tento mechanizmus má však samozrejme poistku, ktorú dr-
žia v rukách členské štáty aj Parlament.  

V rámci budovania tejto trajektórie je Komisia povinná 
prihliadať na rôzne aspekty ako je pomer konkurencie-
schopnosti európskeho hospodárstva a ekologická a energe-
tická efektivita týchto krokov alebo možná solidarita medzi 
štátmi EU. 

5.2 Konkrétny obsah nariadenia?27 

To, čo návrhu predchádzalo, čo s ním úzko súvisí a jeho 
odôvodnenie tento background prebral v predchádzajúcich 
odstavcoch. Teraz sa bude sústrediť na jeho kľúčové pasáže, 
ktoré si musí delegát naštudovať tak aby im porozumel a even-
tuálne o nich vedel nielen diskutovať ale aj správne jednať. 

Návrh nariadenia má dokopy 11 článkov pričom kľúčovú 
funkciu majú nasledujúce:

 » Prvý odstavec článku 2 stanovuje rok 2050 ako 
hranicu, v ktorom sa vyprodukované a zlikvido-

vané emisie dostanú na jednu úroveň a tým pádom 
sa dosiahne nulová bilancia emisií, ktorý však 
niektoré krajiny vidia ako problematický, ba priam 
až nereálny 

 » Článok 2,odstavec 3 posudzuje zámery dosiahnu-
tia klimatickej neutrality, vymedzuje priestor na 
re-evaluáciu cieľov komisie. Problémom je fakt, že 
na cieľ do roku 2030 hovorí o redukcií emisí  medzi 
od 50 do 55%. Päť percent sa síce môže zdať ako 
zanedbateľné číslo, no v realite to je 280 Mt, čiže 
¼ všetkých emisií vzniknutých v európskej do-
prave. Ďalším problémom tohto článku je samotná 
hodnota 50/55 %, voči ktorej sa nepriamo ohradili 
ministri životného prostredia krajín V4, ktorí ape-
lujú na to, že projekcie musia byť v súlade s novou 
situáciou, ktorú spôsobila pandémia COVIDu.28  

 » Článok 3 prejednáva trajektóriu dosahovania kli-
matickej neutrality s východiskovým bodom do-
siahnutia cieľa stanoveného na rok 2030 a ďalej 
premenné, ktoré musí zohľadňovať pri určovaní a 
prehodnocovaní tejto trajektórie. Dôležitý je na-
jmä bod d, ktorý analyzuje stabilitu a bezpečnosť 
dodávok energie a tým predchádza zbytočnému 
ohrozovaniu strategické záujmy Únie. 

 » Článok 6 stanovuje proces a podmienky pre pre-
hodnocovanie národných energetických a klima-
tických plánov, opatrení, ktoré štáty príjmajú a 
následné odporúčania, ktoré sa v prípade nedostat-
kov na členskej úrovni budú vydávať. 

 » Článok 8 stanovuje komisii povinnosť angažovať 
a posilniť postavenie občanov a tým pádom zvýšiť 
ich dôležitosť v snahe dosiahnutia klimaticky ne-
utrálnej spoločnosti. 

Návrh ako taký je so svojimi 11 článkami pomerne 
stručný, no stále zásadný. Pre správne porozumenie proble-
matiky je samozrejme nutné naštudovať si všetky. 

6 KONFLIKTNÉ BODY

6.1 Analýza Greenpeace - Ambície 
Komisie vs názory aktivistov

Rôzne ekologické, aktivistické politické zoskupenia a 
občianske spolky oceňujú iniciatívu Komisie na transformá-
ciu európskeho hospodárstva na udržateľné, hovoria však, 
že aktuálne pripravované normy jednoducho stačiť nebudú. 
Greenpeace29  ale aj mnohí členovia parlamentu ako napríklad 
Martin Hojsík30 tvrdia, že napriek tomu, že Komisia označuje 
svoj návrh ako ambiciózny, jeho jednotlivé prvky  nestačia. 

Vyčíta napríklad príliš širokú pasáž o obnoviteľných energi-
ách, v ktorej sa komisia nezameriava na ,,zelené a obnoviteľné’’ 
zdroje, ktoré však nedokážu fungovať v symbióze s prírodou 
vďaka svojmu invazívnemu vplyvu na ekosystém (napr. vodné 
elektrárne, ktoré manipulujú prirodzený tok riek a pod).  

Komisia sa tu však pohybuje na tenkom ľade, pretože 
potrebuje spoluprácu krajín ako aj napríklad Poľsko, ktoré 
už teraz vyjadrili námietky k časovému horizontu prechodu 
alebo český minister priemyslu a obchodu, ktorý má za pri-
oritu domácu ekonomiku a nie zelenú Európu.31 
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6.2 Trilaterálny vzťah Washington, 
Brusel a Peking

Jedna z mála vecí, ktorá zaručuje to, že aktuálna dyna-
mika v medzinárodných vzťahoch je pomerne predvída-
teľná a bez výraznejších výkyvov je veľká miera interdepen-
dencie - tj. vzájomnej závislosti. A klimatický dohovor nie je 
v tejto situácií výnimkou. Naplnenie jeho skutočných cieľov 
- spomaliť dôsledky klimatickej krízy a pretransformovať 
návyky a fungovanie celej populácie smerom k udržateľnej 
budúcnosti si vyžaduje maximálnu snahu všetkých zúčast-
nených, no najmä kľúčových hráčov. 

Záväzná dohoda s Čínou nie je pre schválenie návrhu 
nevyhnutná, no pre reálnu funkčnosť a udržateľnú ekono-
mickú budúcnosť nevyhnutná je. Čína je na jednej strane 
najväčším producentom skleníkových plynov a západné sk-
úsenosti s úprimnosťou Pekingu na poli klímy ale aj iných 
neboli vždy úplne pozitívne. Zároveň je Čína však najväčší 
investor do udržateľnej alebo obnoviteľnej energie a to sa tak 
skoro nezmení32 . Výsledok online summitu EU-China rov-
nako priniesol prísľub čínskej uhlíkovej neutrality do roku 
2060. Peking a Brusel sa na mnohých frontoch snažili nájsť 
spoločnú reč no častokrát zlyhali na konkrétnych bodoch. 
Ďalším problémom sú aj Spojené Štáty, ktoré mali doteraz 
ku klíme rovnako ambivalentný vzťah. Na jednej strane 
prinášali obrovské inovácie na poli energetickej efektivity 
alebo produkcie energie z obnoviteľných zdrojov, na druhej 

strane stále vykazujú dvojnásobný pomer emisií CO233 per 
capita oproti EU2734. Túto ambivalenciu môže pomôcť ustá-
liť nový kabinet po zvolení Joe Bidena a návratom k COP21. 

6.3 Zmena trajektórie vo vzťahu k 
hodnoteniu plnenia Parížskej do-
hody.

Komisia získava podľa článku 3 možnosť prijímať akty 
prenesenej právomoci35 (viď infobox) týkajúce sa dosiahnutia 
klimatickej neutrality na základe hodnotení plnenia Parížskej 
dohody. Otázkou však zostáva či budú de facto štáty ešte viac 
zaťažované v prípade, že ostatní signatári si nebudú plniť svoje 
záväzky na 100 % a tým pádom ich bude musieť EU27 dorov-
návať.

7 ZHRNUTIE

Prvotný návrh Komisie si získal pozitívne ohlasy, no 
po hlbšej analýze vykazuje isté nedostatky. Pozitívna je 
jeho nadväznosť na ostatné iniciatívy EÚ, OSN a svojim 
zakotvením v európskom práve aj vymáhateľnosť od člen-
ských štátov. Miestami je však príliš vágny a pre iných, na-
jmä menej rozvinuté ekonomiky, ktoré sú paradoxne hlav-
nými čerpateľmi zo zdrojov EÚ príliš radikálny a tvrdý.  

Niektorí môžu tvrdiť, že európske hospodárstvo a s ním aj 
celý svet si môže dovoliť pár rokov na obnovu a následné rie-
šenie problémov ďalších generácií, iní tvrdia, že už včera bolo 
neskoro. Európsky klimatický predpis a všetky ostatné časti 
Európskej zelenej dohody znamenajú pre Európu možnosť 
premeniť krízu na možnosť nového smerovania a rastu k jed-
notnejšej, výkonnejšej no najmä zelenšej a udržateľnej Európe. 

Ako presne fungujú akty prenesenej právomoci?
Právomoc Komisie prijať tieto rozhodnutia podlieha 
prísnym obmedzeniam:

 » delegovaným aktom sa nemôžu meniť podstatné 
prvky právnych predpisov,

 » v legislatívnom akte sa vymedzujú ciele, obsah, pô-
sobnosť a trvanie delegovania právomoci.

 » Parlament a Rada môžu delegovanie odvolať alebo 
vzniesť voči delegovanému aktu námietky.
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8 OTÁZKY NA PREJEDNANIE
1. Mala by Európska Komisia nabrať až tak silné právomoci vďaka tomuto návrhu? 

2. Mnohí sa zhodujú, že aktuálne úpravy nestačia, je dôležité prejaviť aspoň snahu na zmenu alebo nás schválenie 
nedostatočného návrhu odsúdi na klimatickú záhubu?

3. Je pravdou, že svet zmietaný COVIDom má akútnejšie problémy? Dokážu sa európske štáty postaviť späť na vlastné 
nohy a zároveň transformovať svoju ekonomiku?

4. Je  jasné, že na úspech tohto rámca bude nutné robiť kompromis. Čo považujete v návrhu za kľúčové a čo si môžu 
štáty dovoliť zjemniť alebo úplne vypustiť.

9 ODPORÚČANÉ A DOPLŇUJÚCE ZDROJE
Článok hodnotiaci diskusiu ohľadom dohovoru

https://euractiv.sk/section/klima/news/ako-pristatie-na-mesiaci-komisia-pri-ekodohovore-nesetrila-silnymi-slovami-
-opatrenia-pridu-neskor/

Stránka Think-Tanku Európskeho Parlamentu, ktorý podáva základné informácie o problematike
https://epthinktank.eu/2020/04/21/european-climate-law-eu-legislation-in-progress/

Hodnotiaci článok na perspektívu návrhu v globálnom rozmere
https://www.friendsofeurope.org/insights/the-eu-green-deal-can-go-global-but-climate-diplomacy-wont-be-easy/

Webové stránky medzinárodného panelu pre klimatickú krízu, na ktorých delegáti nájdu mnohé info aj pre 
svoje stanovisko

https://www.ipcc.ch/

Plošná hodnotiaca správa IPCC na tému globálneho oteplovania a klimatickej krízy 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ipcc_far_wg_I_spm.pdf

Stránka Komisie na Climate Action - Klimatického predpisu 
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_en

Rozcestník informácií o Európskej zelenej dohode na stránkach Komisie.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk
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istující od roku 1995. Každoročně vzdělává přes 300 studentů 

středních i vysokých škol o současných globálních tématech, 

a to především prostřednictvím simulace jednání tří klíčových 

mezinárodních organizací – OSN, NATO a EU.
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