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Vážený …

Návrh legislatívneho Balíka Fit for 55 z dielne Európskej komisie ide takmer po
roku do finále.
Európsky parlament bude o tejto dôležitej energetickej a klimatickej legislatíve
hlasovať  7. júna. Hlasovanie na Rade EÚ bude 23. júna. V júli sa očakáva
uzatvorenie negociácií.
Napriek dôležitosti a blížiacemu sa dátumu rokovaní Slovensko doteraz  nemá
schválenú pozíciu.

Ide o kľúčovú legislatívu, ktorá má pomôcť udržať otepľovanie planéty pod
hranicou 1,5 °C. Legislatíva smeruje k transformácii ekonomík členských štátov
EÚ a musí byť spravodlivá a rýchla. K rýchlosti nás tlačí nielen vojna na Ukrajine,
ale aj strach Sloveniek a Slovákov z nadchádzajúcej zimy a z rastúcich cien za plyn
a elektrinu.

Spravodlivá transformácia znamená, že legislatíva Fit for 55 musí prinášať úžitok
všetkým, má byť nastavená k ochrane pred rastúcimi cenami energií so zreteľom
na zraniteľné a nízkopríjmové skupiny obyvateľstva.
Rýchlosť transformácie je nevyhnutná pre akceleráciu dôležitých procesov
týkajúcich sa najmä zvyšovania energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov
energie. Nástroje na to teraz poznáme.

Preto vás žiadame, aby Slovensko vo svojej pozícii k jednotlivým právnym
aktom v balíku Fit for 55 bolo odvážne a reflektovalo zvýšené ciele
REPowerEU v jednotlivých legislatívnych návrhoch, takto:

Pozícia k Systému obchodovania s emisiami (ETS):
● podporiť ambiciózne návrhy na redukciu emisií v ETS sektore
● žiadať zrušenie výnimiek – emisných povoleniek zadarmo – najneskôr do

roku 2030 vo všetkých sektoroch
● žiadať, aby sa všetky príjmy z ETS systému použili na klimatické opatrenia

a pamätali najmä na podporu nízkopríjmových skupín obyvateľstva a
domácností

● dodržať princíp „Do No Significant Harm“ v Modernizačnom fonde a
nefinancovať žiadne plynové projekty



● žiadať o citlivé nastavenie Sociálneho a Klimatického Fondu, čo si zrejme
bude vyžadovať skoršie spustenie tohto fondu a väčší dôraz na
nízkopríjmové a zraniteľné skupiny

Pozícia k Nariadeniu o zdieľanom úsilí (ESR):
● posilnenie systému tak, aby zabezpečil vyššie ambície, respektíve výrazné

zníženie emisií v ESR sektore
● zrušenie výnimiek
● posilnenie povinnosti členských štátov a kontrolných mechanizmov ich

dodržiavania, osobitne zabezpečenie prístupu k spravodlivosti, ak členský
štát nedodržuje svoje klimatické záväzky vyplývajúce z tejto legislatívy.

Viac informácií:
Čo je Fit for 55 a hlavné pripomienky Klimatickej koalície:
http://klimatickakoalicia.sk/wp-content/uploads/2021/11/ilovepdf_merged.pdf

http://klimatickakoalicia.sk/wp-content/uploads/2021/11/ilovepdf_merged.pdf


Email pre slovenské poslankyne a poslancov EÚ parlamentu

Vážená pani poslankyňa Európskeho parlamentu,

Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste o legislatívnom balíku Fit for 55 ste hlasovali
odvážne a zodpovedne.

Sme občania a občianky členského štátu EÚ, ktorý v EP zastupujete. Balík Fit for
55 považujeme za kľúčovú legislatívu smerujúcu k udržaniu otepľovania planéty
pod 1,5 °C.  Legislatíva smeruje k transformácii ekonomík členských štátov EÚ a
musí byť spravodlivá a rýchla. K rýchlosti nás tlačí nielen vojna na Ukrajine, ale aj
strach Sloveniek a Slovákov z nadchádzajúcej zimy a z rastúcich cien za plyn a
elektrinu / rastúci cien energií.

Spravodlivá transformácia znamená, že legislatíva Fit for 55 musí prinášať úžitok
všetkým, má byť nastavená k ochrane pred rastúcimi cenami energií so zreteľom
na zraniteľné a nízkopríjmové skupiny obyvateľstva.
Rýchlosť transformácie je nevyhnutná pre akceleráciu dôležitých procesov
týkajúcich sa najmä  zvyšovania energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov
energie. Nástroje na to teraz poznáme.

Žiadame vás o hlasovanie, ktoré odrazí zvýšené ciele REPowerEU v jednotlivých
legislatívnych návrhoch:

Pri Systéme obchodovania s emisiami (ETS) žiadame podporiť /hlasovať ZA:

● ambiciózne návrhy na redukciu emisií, teda 70 % redukciu emisií v ETS
sektore do roku 2030

● zrušenie výnimiek – emisných povoleniek zadarmo – najneskôr do 2030 vo
všetkých sektoroch

● použitie všetkých príjmov z ETS systému na klimatické opatrenia s
osobitným dôrazom na podporu nízkopríjmových skupín obyvateľstva a
domácností

● Dodržanie princípu „Do No Significant Harm“ v Modernizačnom fonde a
nefinancovať žiadne plynové projekty

● citlivé nastavenie Sociálneho a Klimatického Fondu, čo si zrejme bude
vyžadovať skoršie spustenie tohto fondu a väčší dôraz na nízkopríjmové a
zraniteľné skupiny



Pri Nariadení o zdieľanom úsilí (ESR), žiadame podporiť /hlasovať ZA:

● posilnenie systému tak, aby zabezpečil 50 % zníženie emisií v ESR sektore do
roku 2030

● zrušenie výnimiek
● posilnenie povinnosti členských štátov a kontrolných mechanizmov ich

dodržiavania

Pri Sektore využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva
(LULUCF), žiadame podporiť /hlasovať ZA:

● ambiciózne ciele - ročný čistý príspevok sektora LULUCF v EÚ do roku 2030
záchytov /absorbcie CO2 má byť - 600 Mt CO2.

● lepšie pravidlá počítania emisií, ktoré zaručia ochranu a obnovu biodiverzity
● zrušenie výnimiek súvisiacich so systémom ETS a ESR

Viac informácií:
Čo je Fit for 55 a hlavné pripomienky Klimatickej koalície posielame v
dokumente v prílohe


