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Čo teda znamená 
„Fit for 55“? 

Klimatická zmena už dávno nie je žiadny
teoretický vedecký koncept. Je to
skutočná zmena, ktorej následky máme
možnosť dennodenne sledovať priamo v
praxi. Nárast priemernej teploty, či
extrémne prejavy počasia, ako sú
častejšie veterné smršte a povodne, či
naopak extrémne suchá a nedostatok
vody, majú už dnes priame negatívne
dopady na našich občanov, na našu
bezpečnosť i ekonomiku. 

V konfrontácií s touto výzvou si Európska
únia stanovila v rámci snahy o
dosiahnutie záväzkov z Parížskej dohody
cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu do
roku 2050. To znamená, že súčasné
úrovne emisií skleníkových plynov musia
v nasledujúcich desaťročiach výrazne
klesnúť.  

Ako medzistupeň ku klimatickej
neutralite (do roku 2050) sa EÚ zaviazala
znížiť emisie do roku 2030 aspoň o 55 %.
Aby únia vôbec mala šancu tento cieľ
dosiahnuť, aktuálne pracuje na zásadnej
revízii svojej legislatívy v oblasti klímy, 

„Fit for 55“ je názov balíka právnych
aktov (zmeny európskych politík,
stratégií, smerníc, nariadení, ale napríklad
aj vytvorenia nových iniciatív a fondov),
ktorý odkazuje na cieľ zníženia emisií
aspoň o 55 %, ktorý si EÚ stanovila pre
rok 2030. 

Cieľom navrhovaného balíka je zosúladiť
právne predpisy EÚ v oblasti klímy a
energetiky s klimatickými cieľmi do roku
2030, tak aby sa tieto ciele naplnili. Ide
teda o prevedenie deklarácii a sľubov na
medzinárodnej úrovni do praktických
krokov na ich splnenie.

Ako sme sa dostali 
k „Fit for 55“?

energetiky, dopravy, poľnohospodárstva, ale
napríklad aj riešenia sociálnych dopadov
klimatickej krízy a opatrení, ktoré bude nutné
realizovať. 



Čo konkrétne obsahuje
prvý balík „Fit for 55“?

  
revízia systému EÚ na
obchodovanie s emisnými
kvótami (EU ETS) vrátane jeho
rozšírenia na lodnú dopravu,
revízia pravidiel pre emisie z
leteckej dopravy a vytvorenie
samostatného systému
obchodovania s emisnými kvótami
pre cestnú dopravu a budovy

revízia nariadenia o spoločnom
úsilí v súvislosti s cieľmi členských
štátov v oblasti znižovania emisií
v sektoroch mimo systému EU
ETS

revízia nariadenia o začlenení
emisií a záchytov skleníkových
plynov z využívania pôdy, zo zmien
vo využívaní pôdy a z lesného
hospodárstva (LULUCF)

revízia smernice o obnoviteľných
zdrojoch energie

Zásadné zmeny v kľúčových
ekonomických, environmentálnych
ale čiastočne aj sociálnych
oblastiach:  

prepracovanie smernice o
energetickej efektívnosti

revízia smernice o zavádzaní
infraštruktúry pre alternatívne
palivá

zmena nariadenia, ktorým sa
stanovujú emisné normy CO2 pre
osobné vozidlá a ľahké úžitkové
vozidlá

revízia smernice o zdaňovaní
energie

mechanizmus kompenzácie
uhlíka na hraniciach

iniciatíva ReFuelEU Aviation pre
udržateľné letecké palivá

iniciatíva FuelEU maritime pre
zelený európsky námorný
priestor

Sociálno-klimatický fond

stratégia lesného hospodárstva
EÚ



Čo v tejto súvislosti
znamená prvá a druhá
sada návrhov? 
Balík „Fit for 55“ je mimoriadne rozsiahla
a komplexná zmena. Preto sa jej
predkladatelia rozhodli zverejňovať
konkrétne návrhy na zmeny postupne. 

V prvej sade návrhov – v tzv. prvom
balíku (ktorý navrhla Európska komisia v
júni 2021) ide o sériu 13 legislatívnych
návrhov na revíziu európskej legislatívy v
oblasti klímy, energetiky a dopravy. 

Ďalšia sada návrhov by mala byť
zverejnená koncom roka 2021. Tzv. druhý
balík má byť zameraný na obnovu budov,
zemný plyn a metán. 

Dokedy chcú revíziu
stihnúť a kedy by to
všetko malo začať
platiť?  
Koniec procesu, v podobe už prijatých
legislatívnych aktov, je plánovaný na rok
2023. Momentálne Slovensko pripravuje
pozície k návrhom z prvého balíka. 
Niekoľko návrhov predbežných pozícií už
bolo zverejnených a prechádza
pripomienkovacím procesom. Následne
budú niektoré podľa stupňa dôležitosti
predložené vláde a Výboru NRSR pre
európske záležitosti. Jednotlivé
legislatívne akty majú v gescii rôzne
ministerstvá, čo sa odráža aj na pozíciách
samotných.

transparentnosť a zapojenie
verejnosti k samotnej tvorbe pozícií k
legislatívnemu balíku Fit for 55 (ale aj
dlhodobo do tvorby aj implementácie
klimatických stratégií, plánov a
opatrení);

zodpovednosť Slovenska za plnenie
klimatických cieľov (aj vymáhateľnú
zodpovednosť inštitúcií a úradníkov
za realizáciu záväzkov); 

spravodlivosť tak, aby transformácia
ekonomiky neviedla k zhoršenej
sociálnej a ekonomickej situácii
oblastí aj jednotlivcov. 

Kto sme a čo je našim
cieľom

Klimatická koalícia je platforma
slovenských environmentálnych
organizácií. 

Naším cieľom je koordinovane prispievať
ku kvalitným klimatickým politikám a
spravodlivému financovaniu klimatických
opatrení. Súčasťou koalície je platforma
Budovy pre budúcnosť, Centrum pre
trvaloudržateľné alternatívy, Cirkulárny
Hub, Climate Communications Slovakia,
Cyklokoalícia, Extinction Rebellion
Slovensko, INCIEN, Klíma ťa potrebuje,
Nestrácajme čas, Priatelia Zeme-CEPA,
združenie Slatinka, Slovenská klimatická
iniciatíva, Spoločnosť ochrany
spotrebiteľov, Znepokojené matky a
CEEV Živica.

V rámci prípravy balíka „Fit for 55“ –
okrem iného - presadzujeme:

Pre viac informácií prosím kontaktujte: 
Lucia Szabová, koordinátorka Klimatickej koalície
Tel.: 0905 515 934 
E-mail: info@klimatickakoalicia.sk 



Klimatickú neutralitu má EÚ
dosiahnuť do roku 2040 

Do roku 2030 má dôjsť k zníženiu
emisií skleníkových plynov o 65 %   
 na úrovni z roku 1990 

Cieľ obnoviteľnej energie do roku
2030 má byť stanovený vo výške   
 50 % konečnej spotreby energie 

Cieľ energetickej účinnosti do roku
2030 má byť stanovený vo výške    45
% 

Koniec používania uhlia v rámci EÚ
do roku 2035

Koniec používania plynu v rámci EÚ
do roku 2035 

Vyradenie fosílnych ropných
produktov z celej EÚ do roku 2040

Ukončenie predaja automobilov s
vnútorným spaľovaním (ICE) v rámci
EÚ najneskôr do roku 2035 

Určenie záväzných energetických  a
klimatických cieľov na národnej
úrovni, vrátane cieľov pre
energetickú efektívnosť a
obnoviteľné zdroje energie, aby
členské štáty prevzali plnú
zodpovednosť za dosahovanie
cieľov a plnenie záväzkov.

Fit for 55 - pripomienky
organizácií k návrhom pozícií
Slovenska

Návrhy Európskej komisie nie sú ideálnou ambicióznou verziou, ktorá by splnila potrebné 
ciele k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050 a najmä zabezpečenia oteplenia 
globálnej teploty maximálne o 1,5 stupňa Celzia.

Aby sme dosiahli tieto ciele potrebovali by sme smerovať k ideálnym cieľom:

Pozície Slovenska však nesmerujú k zvyšovaniu ambícií navrhnutých v smerniciach, 
ale k ich výraznému oslabeniu na národnej úrovni. Bez národných cieľov nedokážeme 
naplniť európske ciele a každá krajina sa musí snažiť o maximum možného, aby sme 
zamedzili prekročenia hranice 1,5 stupňa Celzia.



Slovensko musí zvýšiť svoje ambície    
 k naplneniu klimatických záväzkov

Potreba identifikovať možné zádrhele   
a negatívne dopady je správna a
mala by viesť k zabe zpečeniu dát,
analýz a premysleného strategického
plánovania k cielenej akcii. 

V navrhovaných pozíciách vnímame
skôr postoj “nedá sa to” a chýba aj
schopnosť a ochota zdokumentovať
pozitívne vplyvy transformácie
spoločnosti, vrátane vplyvov na
zamestnanosť, verejný rozpočet aj
hospodárstvo ako také. 

Okamžite zastaviť podporu fosílnych
palív z verejných zdrojov a
nepresadzovať výnimky pre fosílne
zdroje v rôznych podobách.

Odborné i finančné kapacity sústrediť
na vytvorenie zmysluplných
podporných schém a opatrení, ktoré
umožnia rýchly nástup obnoviteľných
zdrojov podľa potrieb jednotlivých
regiónov, miest a obcí Slovenska.
Súčasná pozícia Slovenska k OZE nie
je podporou OZE, ale pokusom
zastaviť ich rozvoj.

Nazerať na balík Fit for 55 ako na
jeden celok, ktorý má jasný účel
(sociálne spravodlivá tranzícia
ekonomiky) a nie oddelene, bez
vzájomných súvislostí.

Silný politický záväzok bude potrebné
posilniť strategickým investičným
plánovaním. Slovensko má dlhodobé
problémy s administratívnou
neefektívnosťou a je potrebné
zlepšenie inštitucionálnej kvality a
know-how. 

Na podporu strategického a
efektívneho čerpania dostupného
financovania je potrebné zlepšiť
technickú pomoc potenciálnym
príjemcom a vytvoriť funkčný systém
podpory vysoko kvalitných projektov,
najmä obciam a iným miestnym a
regionálnym orgánom, ktorým chýba
potrebná administratívna pomoc a
praktické kompetencie. 

Namietame nedostatočnú
transparentnosť a zapojenie
verejnosti pri príprave predbežných
stanovísk 

V návrhu ETS čo najrýchlejšie
ukončenie bezplatnej alokácie          
 v celej EÚ na základe princípu
„znečisťovateľ platí“ (a nie až v r.
2035)

Podmieniť emisné povolenky
realizáciou ráznych
dekarbonizačných opatrení, ktoré
budú dôsledne kontrolované

Hlavné výhrady organizácií združených v Klimatickej
koalícii k návrhom pozícii Slovenska:



Nastaviť ceny povoleniek (určiť
minimálnu cenu) tak, aby bol
priemysel ozaj motivovaný k
urýchlenému znižovaniu emisií.

Upraviť systém tak, aby 100 %
výnosov bolo použitých na ochranu
klímy (v porovnaní so súčasnými 50
%), a najmä spotrebiteľov, ktorí inak
na zaradenie sektoru budov a
dopravy do nového EÚ ETS systému
doplatia najviac.

Hlavné výhrady organizácií združených v Klimatickej
koalícii k návrhom pozícii Slovenska:

V pozícii smernice k emisiám z
automobilom je potrebné si
uvedomiť, že cieľom smernice je
znížiť individuálnu automobilitu,
pretože emisie z dopravy dlhodobo
stúpajú aj na Slovensku

citlivosť na ochranu sociálne
zraniteľných skupín je nutné brať na
zreteľ. Nie ako výhovorku, prečo
opatrenia nerobiť, ale nastavovať
opatrenia s ohľadom na zraniteľné
skupiny obyvateľstva



Fit for 55 - prehľad legislatívnych aktov

Prvý balík Fit for 55:

Zverejnený Európskou Komisiou 14. júla 2021

1. Revízia systému EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami (EU ETS)
vrátane jeho rozšírenia na lodnú dopravu, vytvorenie samostatného systému
obchodovania s emisnými kvótami pre cestnú dopravu a budovy.
 
Gestor: MŽP SR, MPK ukončené 18.11.2021, Priorita: vysoká,

2. Revízia nariadenia o spoločnom úsilí v súvislosti s cieľmi členských
štátov v oblasti znižovania emisií v sektoroch mimo systému EU ETS
(ESR)

V spolupráci s ETS je regulácia zdieľania úsilia, ktorá pokrýva poľnohospodárstvo,
dopravu, budovy a odpad - alebo približne 60 % európskych emisií. Nariadenie sa
týka sektorov, ktoré ETS vynechal, a stanovuje záväzné ciele pre každú krajinu EÚ v
závislosti od ich HDP.

Gestor: MŽP SR, MPK ukončené 18.11.2021, Priorita: vysoká,

3. Zmena nariadenia, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre
osobné vozidlá a ľahké vozidlá

Revidované nariadenie by malo byť kľúčovou súčasťou úsilia EÚ o zníženie emisií z
cestnej dopravy a zavedie výkonnostné normy CO2, ktoré vyžadujú, aby boli
vozidlá takmer bez emisií.

Gestor: MŽP SR, MPK pozície ukončené 18.11.2021, Priorita: stredná,

4. Iniciatíva ReFuelEU Aviation pre udržateľné letecké palivá

Cieľom iniciatívy je znížiť emisie v odvetví leteckej dopravy s vysokým obsahom
uhlíka zvýšením množstva zeleného leteckého paliva používaného v rámci EÚ.

Gestor: MŽP SR, MPK pozície ukončené 18.11.2021, Priorita: ???

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/636
https://ec.europa.eu/clima/policies/effort/regulation_en
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/634
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cpt_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cpt_en
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/631
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12303-ReFuelEU-Aviation-Sustainable-Aviation-Fuels
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/632


5. Riadne predbežné stanovisko k návrhu rozhodnutia Európskeho
parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/1814, pokiaľ
ide o množstvo kvót, ktoré sa má umiestniť do trhovej stabilizačnej
rezervy pre systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových
plynov v Únii do roku 2030

Gestor: MŽP SR, MPK pozície ukončené 18.11.2021, Priorita: ???,

6. Revízia smernice o obnoviteľných zdrojoch energie

Smernica o energii z obnoviteľných zdrojov plní dve hlavné úlohy: definuje, ktoré
zdroje energie sa považujú za „obnoviteľné“ a stanovuje záväzné ciele pre
obnoviteľné zdroje v rámci energetického mixu Európy.

Gestor: gestor MH + spolugestor MDV, MŽP, URSO a UVO, MPK pozície ukončené 19.11.2021,
Priorita: vysoká

7. Revízia nariadenia o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov
z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného
hospodárstva (LULUCF)

Posledným právnym predpisom v trojici, ktorou sa riadia emisie v EÚ, je
nariadenie o využívaní pôdy, zmenách vo využívaní pôdy a lesnom hospodárstve -
známe ako LULUCF. Prijatý v roku 2018 stanovuje pre každú krajinu EÚ záväznú
požiadavku zabezpečiť, aby boli emisie z týchto sektorov kompenzované
odstraňovaním CO2 - pravidlo „bez debetu“.

Gestor: gestor MPRV + spolugestor MŽP, MPK pozície ukončené ???, Priorita: stredná,

8. Prepracovanie smernice o energetickej efektívnosti

Smernica o energetickej účinnosti, ktorá bola naposledy revidovaná v roku 2018,
má za cieľ dosiahnuť úspory najmenej 32,5% do roku 2030. Tento cieľ je v
súčasnosti nezáväzný, ale Európska komisia teraz plánuje, aby sa z neho stal
právny záväzok.

Gestor: MH + spolugestor MDV, MŽP, URSO a UVO, MPK pozície ukončené ???, Priorita:
vysoká

9. Revízia smernice o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá

Cieľom revízie je okrem uľahčenia dobíjania elektromobilov a tankovania
vodíkových nákladných automobilov aj súčasný nedostatok transparentnosti v
oblasti cien a uľahčenie cezhraničných platieb pri nabíjaní elektronických vozidiel,
čo je problém, na ktorý poukázal Európsky dvor audítorov.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/633
https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/directive-targets-and-rules/renewable-energy-directive_en
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LPEU/2021/456
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/forests-and-agriculture/land-use-and-forestry-regulation-2021-2030_en
https://epthinktank.eu/2021/09/30/revising-the-energy-efficiency-directive-fit-for-55-package-eu-legislation-in-progress/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12251-Revision-of-Alternative-Fuels-Infrastructure-Directive_sk


Gestor: MDV + MH, MPK pozície ukončené ???, Priorita: vysoká

10. Revízia smernice o zdaňovaní energie

Očakáva sa, že revidované nariadenie bude kľúčovou súčasťou úsilia EÚ o zníženie
emisií z cestnej dopravy a zavedie výkonnostné normy CO2, ktoré vyžadujú, aby
boli vozidlá takmer bez emisií. Návrhy aktualizácie nariadenia vyžadujú zníženie
emisií z nových vozidiel do roku 2030 o 60% až 90%.

Gestor: gestor MF + spolugestor MŽP a MH, MPK pozície ukončené ???, Priorita: vysoká,

11. Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach

Jeden z nových legislatívnych návrhov v rámci Fit for 55 je mechanizmus úpravy
uhlíkovej hranice (CBAM). Cieľom tejto iniciatívy je chrániť priemysel EÚ pred
„únikom uhlíka“ výroby do iných regiónov s nižšími prevádzkovými nákladmi ako
EÚ v dôsledku slabších environmentálnych noriem.

Gestor: gestor MF + spolugestori MŽP, MH, MPK pozície ukončené ???, Priorita: ???,

12. Iniciatíva FuelEU maritime pre zelený európsky námorný priestor

Podobne ako v oblasti letectva, aj FuelEU Maritime si kladie za cieľ dekarbonizáciu
lodného priemyslu zvýšením využívania a výroby udržateľných alternatívnych
palív.

Gestor: MDV + spolugestor MH, MPK pozície ukončené ???, Priorita: ???,

13. Sociálno-klimatický fond

S cieľom riešiť potenciálny sociálny vplyv nového ETS plánuje Európska komisia
zaviesť sociálny fond pre opatrenia v oblasti klímy. Podľa uniknutého návrhu ETS
bude „najmenej 50%“ výnosov vytvorených ETS určených do nového fondu.

Gestor: MIRRI, MPK pozície ukončené 23.11.2021, Priorita: stredná,

14. Stratégia lesného hospodárstva EÚ

Cieľom stratégie je dosiahnuť ciele EÚ v oblasti biodiverzity, ako aj cieľa zníženia
emisií skleníkových plynov aspoň o 55 % do roku 2030 a klimatickej neutrality do
roku 2050.

Gestor: gestor MPRV+MŽP, MPK pozície ukončené ???, Priorita: ???,

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3662
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3661
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-fuel-eu-maritime
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/social-climate-fund_en
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LPEU/2021/442
https://ec.europa.eu/environment/strategy/forest-strategy_sk

