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Príloha č. 2

Vyhodnotenie environmentálnych aspektov vrátane zdravotných
aspektov zistených na medzinárodnej, národnej a inej úrovni, ktoré sú
relevantné z hľadiska strategického dokumentu, ako aj to, ako sa
zohľadnili počas prípravy strategického dokumentu
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DOKUMENTY NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI
VŠETKY OBLASTI

Parížska globálna
klimatická dohoda
(2015)

Rámcového dohovoru
OSN o zmene klímy
(1994)

Parížska dohoda je globálnym míľnikom pri zlepšovaní kolektívnych opatrení na globálnej úrovni a urýchľovaní globálneho
prechodu na nízkouhlíkovú spoločnosť odolnú proti dôsledkom zmeny klímy. Cieľom novej dohody je obmedziť rast globálnej
teploty do konca storočia na maximálne 2 °C a podľa možnosti významne pod túto hodnotu, až na 1,5 °C. Prvýkrát sa nová
dohoda dôslednejšie venuje adaptácii a zakotvuje povinnosť pripravovať sa na dôsledky zmeny klímy, sledovať a hodnotiť dopady
a budovať odolnosť ekosystémov a sociálnych a ekonomických systémov.
Dohoda v článku 4 zakotvuje, aby sa dosiahol dlhodobý teplotný cieľ zaviazať zmluvné strany čo najskôr dosiahnuť celosvetovo
vrchol emisií skleníkových plynov a následne ich rýchlo znížiť v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými poznatkami, aby sa
v roku 2050 dosiahla rovnováha medzi antropogénnymi emisiami skleníkových plynov zo zdrojov a ich odstraňovaním pomocou
záchytov v kontexte udržateľného rozvoja, tzv. klimatická neutralita. Ďalej Dohoda vyzýva zmluvné strany sformulovať a predložiť
dlhodobé stratégie nízkoemisného rozvoja, ktorými sa zrealizujú ciele Dohody.
Článkom 5 Dohody sa poukazuje na dôležitosť zachovania a zvýšenia, podľa potreby, počtu záchytov a rezervoárov skleníkových
plynov a zároveň sa zmluvným stranám odporúča, aby prijímali riešenia na realizáciu a podporu existujúceho rámca stanoveného
Dohodou pre strategické prístupy a pozitívne stimuly zamerané na zníženie emisií zapríčinených odlesňovaním a degradáciou
lesov, úlohu ochrany lesov, udržateľného lesného hospodárstva.
Cieľom NUS SR je stanoviť opatrenia na zabezpečenie prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, ktorými sa dosiahne klimatická
neutralita v roku 2050, čím by SR splnila ciele stanovené Parížskou dohodou. V NUS sú stanovené opatrenia, ktoré boli
zadefinavané cez scenáre WEM a WAM, ktorými sa však klimatická neutralita v roku 2050 nemôže dosiahnuť. Ďalšie opatrenia
stanovené NUS SR, tzv. NEUTRAL sú určené s cieľom klimatickú neutralitu v SR dosiahnuť, pričom NUS upozorňuje, že možnosť
splniť tento cieľ bude zanalyzované v aktualizácii NUS, v ktorej budú doplnené ďalšie opatrenia na je dosiahnutie.
Vypracovaním dlhodobej stratégie NUS SR si SR plní požiadavky stanovené článkom 4 Dohody a to stanovením opatrení na
dosiahnutie cieľov Dohody, jednými z opatrení sú opatrenia stanovené v sektore využívania pôdy, krajiny, zmeny vo využívaní pôdy
a lesníctvo, ktorými SR plní aj ciele určené článkom 5 Dohody.
Cieľom dohovoru je predísť nezvrátiteľnej zmene klimatického systému Zeme. V dohovore sa zmluvné strany zaviazali, že budú
spoločne podnikať kroky, ktorých cieľom je dosiahnuť stabilizáciu koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére na takej úrovni,
ktorá by zabránila nebezpečnej interferencii antropogénnych vplyvov s klimatickým systémom Zeme.
Opatrenia stanovené v NUS zabezpečia plnenie cieľov stanovených v dohovore.
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Strategický
plán
Organizácie Spojených
národov pre lesy 20172030 (2017)

Jedným z globálnych strategických cieľov pre lesy je v strategickom pláne odvrátiť úbytok výmery lesov vo svete prostredníctvom
udržateľného hospodárenia v lesoch vrátane ochrany, obnovy, zalesňovania nelesných pozemkov a obnovy lesov zalesňovaním,
zvýšiť úsilie pri predchádzaní degradácii lesov a prispieť ku globálnemu úsiliu pri riešení otázok zmeny klímy.
Opatrenia scenárov WEM, WAM, ako aj NEUTRAL opatrenia v NUS SR sú v súlade s víziou Strategického plánu OSN pre lesy na
obdobie rokov 2017-2030. Ide o opatrenia, ktorými sa dosiahne zvýšenie záchytov sektora LULUCF, čím sa prispeje k plneniu
ambicióznejších cieľov EÚ.

Hodnotenie vzťahu medzi dokumentami na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni, právnymi predpisy na národnej úrovni
a strategickým dokumentom

DOKUMENTY NA EURÓPSKEJ ÚROVNI
VŠETKY OBLASTI

Čistá planéta pre
všetkých - Európska
dlhodobá strategická
vízia pre prosperujúce,
moderné,
konkurencieschopné a
klimaticky neutrálne
hospodárstvo (2018)
8. všeobecný
environmentálny akčný
program Únie na roky
2019 - 2024 (2019)

Európsky zelený
dohovor (2019)

Dokument analyzuje možnosti ciest prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré by viedli k splneniu ambicióznych cieľov EÚ v
oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, prípadne by viedli až k klimatickej neutralite do roku 2050. V dokumente bolo
predstavených osem scenárov, z ktorých dva posledné sú najambicióznejšie pre redukciu emisií o 100 %, čím by sa dosiahla
klimatická neutralita už v 2050. Scenáre pre EÚ dodržiavajú ciele Parížskej dohody a dvomi poslednými by sa dosiahlo
obmedzenie rastu globálnej teploty do konca storočia nad 1,5°C. Stratégia má sedem oblasti, v ktorých budú realizované
opatrenia s cieľom znižovania emisií skleníkových plynov sú hlavne o sektor energetiky (vrátane budov pre bývanie a služby),
sektor priemyselnej výroby, sektor dopravy, poľnohospodárstva, lesníctva, odpadového a obehového hospodárstva.
Existujúce, dodatočné opatrenia a NEUTRAL opatrenia stanovené pre NUS SR sú v súlade s prioritami stanovenými stratégiou pre
prechod EÚ na hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií skleníkových plynov a jej strategickými prioritami.
EÚ navrhuje v svojom programe hĺbkovú transformácia svojho hospodárstva a spoločnosti s cieľom dosiahnuť klimatickú
neutralitu s prihliadaním na vnútroštátne okolnosti a na sociálnu spravodlivosť.
Politiky ČŠ by mali byť v súlade s Parížskou dohodou a prijať do národných programov, politík a legislatív svoje klimatické
opatrenia. Úspech ekologickej transformácie bude závisieť od zavedenia efektívneho obehového hospodárstva a integrovaného,
prepojeného a riadne fungujúceho európskeho energetického trhu, ktorý bude poskytovať udržateľnú, bezpečnú a cenovo
dostupnú energiu, a to pri plnom rešpektovaní práva členských štátov rozhodovať o svojom energetickom mixe. EÚ urýchli
prechod na obnoviteľné zdroje energie, zvýši energetickú efektívnosť, zníži závislosť od vonkajších zdrojov, diverzifikuje svoje
dodávky a bude investovať do riešení zameraných na mobilitu budúcnosti.
Opatrenia v oblasti energetiky vrátane energetickej hospodárnosti bodov, priemyslu a dopravy sú v súlade s cieľmi uvedenými
v novom programe. NUS SR rešpektuje požiadavky stratégie 8. všeobecného environmentálneho akčného programu.
Európska komisia schválila balík opatrení na dosiahnutie toho, aby sa Európa stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom.
Opatrenia sú zamerané od ambiciózneho znižovania emisií, cez investovanie do špičkového výskumu a inovácií až po ochranu
prírodného prostredia v Európe.
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úrovni

Transformujme
náš
svet: Agenda 2030 pre
udržateľný
rozvoj
(2015)

Stratégiu EÚ
pre adaptáciu
na zmenu klímy (2013)

DOPRAVA

Európa v pohybe:
Agenda sociálne
spravodlivého
prechodu na
ekologickú,
konkurencieschopnú a
prepojenú mobilitu pre
všetkých (2017)

Ciele strategických dokumentov a regulácie vyplývajúce z právnych predpisov

Hodnotenie vzťahu medzi dokumentami na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni, právnymi predpisy na národnej úrovni
a strategickým dokumentom

Opatrenia v NUS SR pre scenáre WEM, WAM a NEUTRAL boli zamerané na cieľ emitovať v SR do roku 2050 maximálne množstvo
emisií vo výške cieľového emisného zvyšku a dosiahnuť tak klimatickú neutralitu. EK predkladá prostredníctvom EZD nové návrhy
na splnenie ambicióznejších cieľov EÚ v oblasti klímy a zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2050. Navrhované opatrenia
v NUS SR je potrebné prehodnotiť v aktualizácii NUS SR vzhľadom na nové požiadavky vyplývajúce z EZD.
Agenda udržateľného rozvoja obsahuje 17 cieľov v oblasti udržateľného rozvoja a 169 súvisiacich čiastkových cieľov, ktoré
vyvažujú tri aspekty udržateľného rozvoja – ekonomický, sociálny a environmentálny – v oblastiach, ako sú chudoba, nerovnosť,
zdravotníctvo, potravinová bezpečnosť, udržateľná spotreba a výroba, rast, zamestnanosť, infraštruktúra, udržateľné
hospodárenie s prírodnými zdrojmi, zmena klímy, ako aj rodová rovnosť, mierové a inkluzívne spoločnosti, prístup k spravodlivosti
a zodpovedné inštitúcie. V Agende sa konštatuje, že globálna povaha klimatických zmien si vyžaduje tú najširšiu možnú
medzinárodnú spoluprácu zameranú na zrýchlenie znižovania globálnych emisií skleníkových plynov a na riešenie adaptácie na
negatívne dopady klimatických zmien. 13. cieľ agendy, ktorý je zameraný na podniknutie bezodkladných opatrení na boj proti
zmenám klímy a ich dôsledkom.
Čiastkové ciele Agendy 2030 sú spracované do existujúcich, doplňujúcich opatrení, ako aj do NEUTRAL opatrení v oblasti
energetiky a priemyslu.
Stratégia stanovuje rámec a mechanizmy na zvýšenie pripravenosti EÚ a zlepšenie koordinácie adaptačných aktivít. Súčasne
predstavuje dlhodobú stratégiu na zvýšenie odolnosti EÚ na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na všetkých úrovniach a v súlade
s cieľmi stratégie Európa 2020. V roku 2018 EK vyhodnotila implementáciu európskej adaptačnej stratégie a závery
z vyhodnotenia sa uvažujú využiť pre aktualizáciu stratégie, ktorá sa očakáva v nasledujúcich rokoch.
Aktualizácia stratégie na európskej úrovni na základe vyhodnotenia doterajších opatrení si vyžiada prijatie nových opatrení
s cieľom zabezpečiť odolnosť na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktoré by mali byť zapracované do národných stratégií, tzn. aj
do NUS SR.
Agenda vychádza z stratégie EÚ dosiahnuť do roku 2050 emisie skleníkových plynov z dopravy najmenej o 60% nižšie ako v roku
1990 a dosiahnuť ich nulovú hodnotu. Cieľom EÚ je vyvinúť, ponúknuť a vyrobiť najlepšie nízkouhlíkové, prepojené a
automatizované riešenia mobility, vybavenie a vozidlá v Európe a mať k dispozícii najmodernejšiu infraštruktúru na ich podporu.
Opatrenia podľa scenára WEM, WAM a NEUTRAL v NUS SR sú v súlade s stratégiou pre zabezpečenie ekologickej,
konkurencieschopnej a prepojenej mobility (kombinovaná doprava, spoplatnenie ciest, infraštruktúra pre alternatívne palivá). NUS
SR nemá v svojich opatreniach zahrnuté opatrenia vyplývajúce zo zavedenia nových prísnejších emisných noriem CO2 pre osobné
automobily a ľahké úžitkové vozidlá (schválenie nových štandardov bolo na konci roku 2019), ktoré je potrebné zahrnúť do
aktualizácii NUS SR.
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Nízkoemisná mobilita
sa stáva skutočnosťou
Európska únia, ktorá
chráni planétu,
posilňuje postavenie
spotrebiteľov a
obraňuje svoj
priemysel
a pracovníkov (2017)

Cieľom stratégie je zabezpečiť, aby sa v Európe vyvíjali, ponúkali a vyrábali tie najlepšie riešenia, zariadenia a vozidlá na báze
nízkoemisnej a bezemisnej, prepojenej a automatizovanej mobility, a aby sa zavádzala najmodernejšia podporná infraštruktúra.
Opatrenia NUS SR sú v súlade so stratégiou, ako je podpora využívania ekologických palív v doprave, podpora mulimodálnej
dopravy, zavádzania primeranej infraštruktúry pre alternatívne palivá, ako aj v presadzovaní ekologických vozidiel v vo verejných
službách (MHD).
V období spracovania NUS SR boli schválené normy emisií CO2 pre osobné autá a pre dodávky, a bol predložený návrh na
stanovenie nových emisných noriem CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá. V aktualizácii NUS SR je potrebné doplniť opatrenia, ktoré
podporia vykonať zmeny v národných stratégiách a legislatíve so zameraním na zavedenie nových emisných noriem CO2 na
Slovensku.

Biela kniha: Plán
jednotného
európskeho
dopravného priestoru –
Vytvorenie
konkurencieschopného
dopravného systému
efektívne využívajúce
zdroje (2011)

V pláne EÚ podľa Bielej knihy z roku 2011 je do roku 2050 vo všeobecnosti znížiť emisie o 80-95% pod úroveň roku 1990.
Efektívna doprava je pri plnení tohto cieľa veľmi dôležitá. EÚ vyzvala na výrazné zníženie emisií skleníkových plynov, v sektore
dopravy, ktorý je dôležitým a stále rastúcim zdrojom skleníkových plynov, sa vyžaduje znížiť do roku 2050 emisie skleníkových
plynov najmenej o 60 % v porovnaní s rokom 1990. V praxi je potrebné, aby doprava využívala menej energie a navyše ju získavala
z ekologickejších zdrojov, aby lepšie využívala modernú infraštruktúru a znižovala svoj negatívny vplyv na životné prostredie
a zásadné prírodné zdroje, akými sú voda, pôda a ekosystémy.
NUS SR zavádza opatrenia v scenároch WEM, WAM a NEUTRAL, ktoré smerujú k zabezpečeniu klimatickej neutrality do roku 2050,
pričom v Bielej knihe sa nehovorí o klimatickej neutralite. NUS SR cez opatrenia pre WAM scenár a NEUTRAL opatrenia preberá
víziu zadefinovanú v Bielej knihe a to zamerať sa na tri hlavné druhy dopravy: dopravu na stredné vzdialenosti, dlhé vzdialenosti
a mestskú dopravu. Ide o zmenu rozdelenia dopravy a podpora vytvárania základnej siete pre multimodálnu prepravu a dopravu,
ako aj posilnenie ekologickej mestskej dopravy. Ďalej sú to opatrenia zamerané na využívanie ekologickejších palív v doprave. Pre
poplatky a dane z dopravy sa zavádzajú opatrenia s uplatňovaním zásady „znečisťovateľ platí“ a zavádza sa zvýšenie spoplatnenia
ciest pre nákladnú dopravu.
Stratégia navrhuje vytvoriť dlhodobý rámec politiky s cieľom riadiť technologický rozvoj a investície smerom k zavádzaniu
alternatívnych palív do praxe a vybudovať u spotrebiteľov v nich dôveru. V jednotnom európskom dopravnom priestore stratégia
stanovuje všeobecný smer rozvoja alternatívnych palív, pričom členské štáty by získali flexibilitu pri vypracúvaní rámcov politiky
pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami v závislosti od svojich vnútroštátnych podmienok. Ďalej sa tu stanovujú záväzné ciele pre
budovanie potrebnej infraštruktúry vrátane spoločných technických špecifikácií.

Ekologická energia pre
dopravu: Európska
stratégia pre
alternatívne palivá

Hodnotenie vzťahu medzi dokumentami na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni, právnymi predpisy na národnej úrovni
a strategickým dokumentom
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(2013)

Opatrenia NEUTRAL zamerané na podporu vozidiel na alternatívny pohon, zvyšovanie využívania alternatívnych palív, podporu
infraštruktúry pre alternatívne palivá zosúlaďujú NUS SR so smerovaním stratégie zameranom na rozvoj alternatívnych palív.

Spoločné vytvorenie
konkurencieschopnej
mestskej mobility
efektívne využívajúcej
zdroje (2013)

Z celkových emisií CO2 z dopravy majú až 23% podiel mestské oblasti. Mestá musia vynaložiť väčšie úsilie, aby prispeli
k dosiahnutiu 60 % zníženia emisií skleníkových plynov pre dopravu, ku ktorému sa vyzýva v Bielej knihe Plán jednotného
európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravnému systému efektívne využívajúceho zdroje.
V mestách existuje väčší potenciál na prechod na nízkouhlíkovú dopravu v porovnaní s dopravným systémom ako celkom, a to
prostredníctvom rozvoja pešej, cyklistickej a verejnej dopravy a skorého uvedenia vozidiel poháňaných alternatívnymi palivami na
trh. Cieľom stratégie je posilniť podporu pre európske mestá v súvislosti s riešením výziev v oblasti mestskej mobility.
Opatrenia zamerané na zmenu paliva v osobnej a verejnej doprave, ako aj zavádzanie elektormobility je v súlade s opatreniami
vyplývajúcimi zo stratégie, ktoré sú jedným z opatrení zníženia emisií. NEUTRAL opatrenia plnia ciele stratégie v oblasti posilnenia
cyklodopravy (nová cyklistická infraštuktúra a cyklotrasy, bikesharing) a pešej dopravy (debarierizácia verejných priestorov)
a podpora inštitucionálneho zázemia pre udržateľnú mobilitu v rámci samospráv.
Doprava má významný podiel na vytváraní emisií skleníkových plynov a znečistení ovzdušia. Udržateľnejšia doprava je ústredným
bodom dopravnej politiky EÚ. Prechod na energeticky účinné a dekarbonizované odvetvie dopravy bol v stratégii EÚ
identifikovaný ako mimoriadne dôležitý. Tento prechod podporujú konkrétne opatrenia uvedené v Európskej stratégii pre
nízkoemisnú mobilitu, ktorej jedným z cieľov je zintenzívniť využívanie nízkoemisnej alternatívnej energie v doprave zavedením
vhodnej infraštruktúry pre alternatívne palivá s cieľom pokročiť smerom k vozidlám s nulovými emisiami.
Doprava je jedným z najvýraznejším zdrojom znečistenia ovzdušia emisiami. Opatreniami NEUTRAL zavadzaním zmien do daňovej
politiky so zámerom znížiť emisie v doprave (zvyšovanie energetického zdaňovania, zdaňovanie rôznych palív), podpora
multimodality v doprave, zavadzaním infraštruktúry pre alternatívne palivá a zavádzanie opatrení v mestách a obciach je NUS SR
v súlade so stratégiou.
Zavádzanie elektromobility si vyžiada opatrenia v oblasti energetiky na riešenie distribúcie elektrickej energie pre dopravu v čase
špičky.
Plán postupu v energetike do roku 2050 skúma výzvy súvisiace s cieľom eliminácie emisií uhlíka a súčasne zabezpečuje dodávky
energie a konkurencieschopnosť. V scenároch tohto plánu sa skúmal celý rad scenárov s cieľom dosiahnuť 80 % zníženie emisií
skleníkových plynov, čo znamená približne 85 % zníženie emisií CO2 súvisiacich s energiou vrátane dopravy. Zo všetkých scenárov
vyplývajú veľké zmeny, napríklad v cenách uhlíka, technológiách a sieťach. Zároveň sa plán postupu snaží vypracovať dlhodobý
technologicky neutrálny európsky rámec, v ktorom budú vnútroštátne, regionálne politiky a úsilia zamerané na modernizáciu
dodávok energie efektívnejšie.

Európska stratégia pre
nízkoemisnú mobilitu
(2016)

ENERGETIKA

Plán postupu v
energetike do roku
2050 (2011)

Hodnotenie vzťahu medzi dokumentami na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni, právnymi predpisy na národnej úrovni
a strategickým dokumentom
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Rámcová stratégia
odolnej energetickej
únie s výhľadovou
politikou v oblasti
zmeny klímy
a energetiky (2014)

Čistá energia pre
všetkých Európanov
(2016)
+ Smernica
2012/27/EÚ o
energetickej
efektívnosti
+ Smernica 2018/2001
o podpore využívania
energie z
obnoviteľných zdrojov
Smernica 2003/87/ES
Európskeho
parlamentu a Rady o

Ciele strategických dokumentov a regulácie vyplývajúce z právnych predpisov

Hodnotenie vzťahu medzi dokumentami na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni, právnymi predpisy na národnej úrovni
a strategickým dokumentom

Opatrenia v NUS SR sú v súlade s smerovaním nastaveným v pláne postupov v energetike s primárnym dôrazom na energetickú
efektívnosť, využívanie OZE, prechod na alternatívne palivá. Aktualizácia Plánu je potrebná vzhľadom na prijatie nových
ambicióznejších záväzkov EÚ v oblasti dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050. Aktualizácia NUS SR bude zahŕňať aj ďalšie
opatrenia vyplývajúce z aktualizácie Plánu.
Stratégia predstavuje víziu do budúcnosti a podrobne opisuje ciele energetickej únie a konkrétne kroky, ktoré budú prijaté na ich
dosiahnutie. Je založená na troch dlhodobých cieľoch energetickej politiky EÚ: bezpečnosť dodávok, udržateľnosť,
konkurencieschopnosť. Vychádza z rámca politík pre oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a stratégie energetickej
bezpečnosti z roku 2014, pričom spája niekoľko oblastí politiky do jedinej ucelenej stratégie. Stratégia sa sústreďuje na päť
rozmerov, ktoré sa vzájomne dopĺňajú: energetická bezpečnosť, solidarita a dôvera, plne integrovaný európsky trh s energiou,
energetická efektívnosť, ktorá pomáha tlmiť dopyt po energii, dekarbonizácia hospodárstva a výskum, inovácia
a konkurencieschopnosť. Na základe stručného opisu problémov v jednotlivých piatich rozmeroch je navrhnutých pätnásť
akčných bodov.
Opatrenia stanovené v NUS SR v oblasti dopravy, energetiky, priemyslu sú v súlade s opatreniami stanovenými stratégiou
zamerané na energetickú bezpečnosť, energetická efektívnosť a dekarbonizáciu hospodárstva.
EÚ schválila nové pravidlá, ktorými sa má v EÚ do roku 2030 zabezpečiť 32% podiel obnoviteľných zdrojov energie, 32,5 %
energetickú účinnosť a každý ČS si má vypracovať integrované 10 ročné národné plány v oblasti energetiky a klímy (NECP).
Novými pravidlami sa EÚ zabezpečí prechod na čisté zdroje energie v súlade s už prijatými právnymi predpismi v oblasti klímy do
roku 2030 a plniť tak záväzky EÚ vyplývajúce z parížskej klimatickej dohody.
Opatrenia na dosiahnutie národného príspevku v oblasti energetickej efektívnosti 30,3 % a v oblasti energie z obnoviteľných
zdrojov 19,2 % vychádzajú z NECP, ktorý je pred schvaľovaním. Opatrenia v NECP by mali byť doplnené o ďalšie NEUTRAL
opatrenia uvedené v NUS pre sektor energetiky vrátane energetickej účinnosti budov, energetickej efektívnosti a priemyslu,
ktorými by sa plnil záväzok SR dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.

Schéma obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS) je základným kameňom stratégie EÚ v oblasti zmeny klímy. V rámci EÚ ETS
musia odvetvia na ktoré sa EÚ ETS vzťahuje znížiť svoje emisie o 43% v porovnaní s rokom 2005. SR si tento cieľ dala ako národný
cieľ pre ETS.
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vytvorení systému
obchodovania s
emisnými kvótami
skleníkových plynov
v Únii, EÚ ETS (2018)
Smernica 2018/842 o
záväznom ročnom
znižovaní emisií
skleníkových plynov
členskými štátmi v
rokoch 2021 až 2030,
ktorým sa prispieva k
opatreniam v oblasti
klímy zameraným na
splnenie záväzkov
podľa Parížskej dohody
(2018)
Smernica 2018/844,
ktorou sa mení
smernica 2010/31/EÚ o
energetickej
hospodárnosti budov
(2018)
Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ)
2018/1999 o riadení
energetickej únie a
opatrení v oblasti klímy
(2018)

NUS SR cez existujúce a dodatočné opatrenia by mala dosiahnuť redukcie celkových emisií v roku 2030 v porovnaní s rokom 2005
o 40,5% (podľa údajov z SHMÚ), čím by sa nedosiahol národný cieľ 43 % stanovený v Envirostratégii 2030. NUS SR zavedením
NEUTRAL opatrení v sektore priemysel, ktoré nie sú dostatočne prijaté v stratégiách a legislatívach iných sektorov, zabezpečí
plnenie národného cieľa pre ETS.

Hodnotenie vzťahu medzi dokumentami na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni, právnymi predpisy na národnej úrovni
a strategickým dokumentom

Cieľ EÚ znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 40 % by sa malo uskutočniť čo najefektívnejším spôsobom, pričom v systéme EU
ETS by do roku 2030 malo dôjsť k zníženiu o 43 % a v sektoroch mimo ETS o 30 % v porovnaní s rokom 2005. K dosiahnutiu tohto
zníženia emisií skleníkových plynov by mali prispieť všetky odvetvia hospodárstva a na tomto úsilí by sa mali podieľať všetky ČŠ.
Na základe metodiky stanovovania vnútroštátnych cieľov znižovania emisií v sektoroch mimo ETS by SR mala znížiť o 12% v
porovnaní s rokom 2005. Dosiahnutím týchto znížení emisií skleníkových plynov by sa mala posilniť efektívnosť a inovácia v
hospodárstve Únie, a najmä podporiť zlepšenia, hlavne v stavebníctve, poľnohospodárstve, odpadovom hospodárstve a doprave.
V Envirostratégii 2030 bol schválený ambicióznejší cieľ pre emisie skleníkových plynov mimo ETS a to 20%.
NUS SR predkladá opatrenia existujúce a dodatočné na plnenie požiadaviek stanovených smernicou pre ČŠ, ktoré podľa scenárov
WEM a WES je možné dosiahnuť a to dokonca aj ambicióznejší záväzok SR pre non-ETS, ktorý SR prijala prostredníctvom
Envirostratégie 2030, tzn. 20 % emisie skleníkových plynov pre non – ETS.
Poznámka podľa WEM budú skleníkové plyny v non-ETS stúpať a to hlavne z dopravy. Zavedením dodatočných opatrení dôjde
k zníženiu objemu skleníkových plynov.
Smernica o energetickej hospodárnosti budov (EPBD) načrtáva konkrétne opatrenia pre odvetvie stavebníctva. EÚ konštatuje, že
budovy sú zodpovedné za približne 40% spotreby energie a 36% emisií CO2 v EÚ, čím sa z nich stáva najväčší spotrebiteľ energie v
Európe. Zlepšením energetickej hospodárnosti budov môže EÚ ľahšie dosiahnuť svoje energetické a klimatické ciele.
NUS SR v oblasti energetickej efektívnosti uvádza, že opatrenia na riešenie dekarbonizácie budov sú kľúčové na zabezpečenie
národného príspevku SR v energetickej efektívnosti. NEUTRAL opatreniami v NUS SR cez politiku obnovy budov sa zabezpečí
zníženie požiadaviek na energiu.
Nariadením EÚ sa stanovujú potrebné legislatívne základy riadenia energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa
zabezpečí dosiahnutie zámerov a cieľov energetickej únie do roku 2030 a dlhodobých zámerov a cieľov energetickej únie v súlade
s Parížskou dohodou. V článku 15 Dlhodobé ciele sú stanovené požiadavky na členské štáty predložiť dlhodobú stratégiu na
zníženie emisií skleníkových plynov, pričom má obsahovať prvky prílohy IV. nariadenia.
NUS SR zahŕňa požiadavky energetickej legislatívy EÚ, ale ambicióznejšie ciele EÚ dosiahnuť v roku 2050 klimatickú neutralitu
zaväzujú SR prijať opatrenia, ktoré zabezpečia dosiahnutie daných cieľov Dohody. V aktualizácii NUS SR je potrebné existujúce,
doplnené opatrenia spolu s NEUTRAL opatreniami doplniť o ďalšie pre všetky kľúčové sektory.
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Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady
o riadení energetickej
únie (2016)

Nariadenie o riadení energetickej únie určuje členským štátom predložiť integrovaný národný plán v oblasti energetiky a klímy,
pričom prvý plán sa bude vzťahovať na obdobie rokov 2021 až 2030. V rámci podávania správ o pokroku pri vykonávaní
integrovaných národných plánov majú byť zahrnuté aj odhady zlepšenia kvality ovzdušia a zníženia emisií látok znečisťujúcich
ovzdušie a iné prínosy konkrétnych opatrení energetickej efektívnosti. Skleníkové plyny a látky znečisťujúce ovzdušie vo veľkej
miere pochádzajú zo spoločných zdrojov, a preto môže mať politika zameraná na zníženie emisií skleníkových plynov súbežne
pozitívny vplyv na kvalitu ovzdušia.
Nariadenie o riadení energetickej únii požaduje od členských štátov vypracovať integrovaný národný energetický a klimatický plán.
V súčasnosti je ukončený proces SEA pre Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 - 2030. Po ukončení
procese SEA, ktorý má prehodnotiť opatrenia stanovené v pláne rešpektujúc ciele stanovené Envirostratégiou 2030 je potrebné
doplniť opatrenia, aby sa plnili záväzky SR ohľadom redukcie emisií skleníkových plynov.
Cieľom dokumentu je poskytnúť odporúčania týkajúce sa dobrej poľnohospodárskej praxe s cieľom dosiahnuť zníženie emisií
amoniaku. Na základe nových možností a poznatkov z tejto oblasti sa vykonala aktualizácia pôvodného dokumentu z roku 2001.
Dokument má slúžiť ako východisko pre vypracovanie národných kódexov.
Odporúčania spracovať národný kódex najlepšej poľnohospodárskej praxe v podmienkach SR vyplývajú aj zo smernice NEC. Táto
podmienka je v súlade s NEUTRAL opatrením v oblasti poľnohospodárstva.
Hlavné ciele Spoločnej poľnohospodárskej politiky sú zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva, zabezpečiť primeranú životnú
úroveň poľnohospodárov, stabilizovať trhy, zaručiť bezpečnosť dodávok a zabezpečiť primerané spotrebiteľské ceny. V novej
reforme stratégii je jedným z cieľov zlepšenie kvality ovzdušia, pričom na zodpovednosti jednotlivých členských štátov je, aby na
základe analýzy potrieb územia do svojich stratégii zahrnuli aj záväzky na podporu znižovania emisií amoniaku vznikajúceho
pri hospodárení na farmách.
V nariadení EPaR z roku 2018 je zadefinované, že je potrebné všeobecné ciele SPP premietnuť do špecifických cieľov SPP
v podobe konkrétnejších priorít, kde by sa mali zohľadniť relevantné právne predpisy Únie aj z na oblasť klímy a životného
prostredia.
NEUTRAL opatrenia v NUS sú v súlade s cieľmi stratégie a jej novej reformy a nariadenia EPaR z roku 2018, kde sa prostredníctvom
nich dosiahne projektované zníženie emisii, resp. k zvýšeniu záchytu uhlíka.

POĽNOHOSPOD
ÁRSTVO

Rámcový kódex
správnej
poľnohospodárskej
praxe s cieľom zníženia
emisií amoniaku (2014)
Spoločná
poľnohospodárska
politika EÚ a jej nová
reforma – Smerom
k spoločnej
poľnohospodárskej
politike po roku 2020
(2013 + nariadenie
COM_COM(2018)0392)

LESY

Nová stratégia lesného
hospodárstva EÚ: pre
lesy a sektor lesného

Hodnotenie vzťahu medzi dokumentami na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni, právnymi predpisy na národnej úrovni
a strategickým dokumentom

Cieľom tohto strategického dokumentu je podpora koordinácie a koherencie lesníckych a s lesmi súvisiacich politík, ktoré
významným spôsobom ovplyvňujú praktické hospodárenie v lesoch členských štátov. Ide najmä o politické oblasti zamerané na
rozvoj vidieka, ochranu biodiverzity, boj proti zmene klímy, podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie a surovinovej
základne pre priemysel (zelené hospodárstvo).
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hospodárstva (2013)

Opatrenia v NUS SR sú v súlade s cieľmi stanovenými v Stratégii lesného hospodárstva zamerané na ochranu lesov, boja proti
odlesňovaniu a degradácii lesov. Súlad je cez opatrenia v sektore LULUCF pre všetky scenáre s cieľom zvýšiť záchyty CO2.

Kruh sa uzatvára –
Akčný plán EÚ pre
obehové hospodárstvo
(2015)

Hlavnými cieľmi akčného plánu je prechod na intenzívnejšie obehové hospodárstvo, v ktorom sa hodnota výrobkov, materiálov
a zdrojov uchováva v hospodárstve čo možno najdlhšie a minimalizuje sa vznik odpadu, je významným príspevkom k úsiliu EÚ o
rozvoj udržateľného nízkouhlíkového, konkurencieschopného hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje. Dlhodobé ciele sú
zamerané na zníženie objemu skládkovania a zvýšenie prípravy na opätovné použitie a recyklácie kľúčových tokov odpadov, ako je
napríklad komunálny odpad a odpad z obalov.
NEUTRAL opatrenia v NUS SR zamerané na podporu obehového hospodárstva sú v súlade c cieľmi stanovenými akčným plánom
v oblasti dizajnu výrobku, z oblasti výrobných procesov, ako aj opätovného využívania vôd. V prioritných oblastiach stanovených
akčným plánom je v súlade s oblasťou pre zavedenie riešení potravinového odpad a opätovné využívanie kľúčových surovín.
Rámcová smernica o odpadoch mení postoj k odpadu. Odpad sa stáva cennou surovinou, ktorá šetrí primárne zdroje a rovnako
môže byť významným zdrojom energie. Tento nový postoj vedie k recyklujúcej spoločnosti. Ak nie je možná recyklácia, odpad by
mal byť zhodnotený – napr. energeticky.
Opatrenia v scenári WEW a WAM, ako aj NEUTRAL opatrenia vychádzajú z požiadaviek, ktoré sú stanovené smernicou, tzn. zaviesť
recykláciu odpadu a jeho zhodnocovanie.

SMERNICA
EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY
2008/98/ESz o odpade
a o zrušení určitých
smerníc (2008)
Plán pre Európu
efektívne využívajúcu
zdroje (2011)

Hodnotenie vzťahu medzi dokumentami na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni, právnymi predpisy na národnej úrovni
a strategickým dokumentom

Plán sa zameriava na inováciu a efektívne využívanie zdrojov, čím vytvára hospodárske príležitosti a zlepšuje bezpečnosť dodávok
prostredníctvom zmeny dizajnu výrobkov, udržateľného riadenia environmentálnych zdrojov, väčšej miery opätovného
využívania, recyklácie a náhrady materiálov a úspory zdrojov.
Opatrenia v NUS SR vychádzajú z Plánu pre oblasť energetiky a odpadového hospodárstva so zameraním sa na zavádzanie
recyklovania odpadu, využívanie odpadu ako zdroja a riešením environmentálne škodlivých dotácií, ktoré majú za následok vyššiu
mieru odpadu, emisií, ťažby surovín alebo nepriaznivý vplyv na biodiverzitu.
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Zdravie 2020: Európska
politika pre zdravie
a prosperitu

Dokument pripravený WHO pozostáva z dvoch častí Zdravie 2020: Európsky politický rámec na podporu vládnych a
spoločenských aktivít pre zdravie a prosperitu ide rámcový dokument o novej európskej politike pre zdravie a obsahuje základné
tézy, princípy a smerovanie modernej zdravotnej politiky a Zdravie 2020: politický rámec a stratégia, ktorý rieši komplexné
rozpracovanie politiky v troch hlavných oblastiach (politický záväzok, uplatňovanie stratégií založených na dôkazoch, posilňovanie
efektívnej implementácie).
Strategické ciele Zdravia 2020 sú zamerané na zlepšenie zdravia pre všetkých a zníženie nerovnosti v zdraví a zlepšenie vedúcej
úlohy v oblasti zdravia a participatívneho riadenia zdravia. Prioritné oblasti Zdravia 2020 sú investovania do zdravia počas celého
životného cyklu, posilnenie zodpovednosti občanov za zdravie, riešenie najväčších zdravotných výziev – prenosné a neprenosné
ochorenia, posilňovanie zdravotných systémov, kapacít verejného zdravotníctva a pripravenosti, surveillance a schopnosti
reagovať na núdzové situácie a vytváranie zdravých komunít a podporného prostredia pre zdravie ľudí.
NUS SR zavádza opatrenia, ktoré sú v súlade s cieľmi stanovenými politikou pre zdravie a prosperitu v EÚ a to hlavne s politickými
opatreniami zameranými na investícia do zdravia počas celého životného cyklu a vytváranie možností pre posilňovanie
zodpovednosti obyvateľov za zdravie.

Hodnotenie vzťahu medzi dokumentami na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni, právnymi predpisy na národnej úrovni
a strategickým dokumentom

DOKUMENTY NA NÁRODNEJ ÚROVNI
VŠETKY OBLASTI

Zelenšie
Slovensko,
stratégia
environmentálnej
politiky SR do roku
2030 (2019)

Strategický dokument na dosiahnutie lepšej kvality životného prostredia do roku 2030 je zameraný aj na opatrenia pre ochranu
ovzdušia. V dokumente sa konštatuje, že v rámci zmierňovania zmeny klímy zníži Slovensko emisie skleníkových plynov v
sektoroch obchodovania s emisiami o 43% a mimo týchto sektorov minimálne o 20% oproti roku 2005. Stratégia poukazuje, že
bude pokračovať efektívna schéma obchodovania s emisiami. Stratégia upozorňuje, že na dosiahnutie stanovených cieľov je
potrebné realizovať nákladovo efektívne opatrenia predovšetkým v oblastiach dopravy, energetickej efektívnosti, priemyselnej
produkcie a energetiky. V týchto oblastiach sa objem emisií znižuje pomaly.
NUS SR vychádza z Envirostratégie 2030 a je v súlade s opatreniami pre energetiku budov, priemysel, OZE. NUS SR je v súlade aj so
stanovením cieľov pre ETS ako aj pre non-ETS. NUS SR konkretizuje opatrenia pre oblasti, kde je znižovanie emisií pomalé
a navrhuje pre tieto oblasti NEUTRAL opatrenia, ktoré je potrebné zaviesť v SR s cieľom dosiahnuť v roku 2050 klimatickú
neutralitu. Požiadavka klimatickej neutrality do roku 2050 v Envirostratégii 2030 nebola vyhodnocovaná a neboli v nej stanovené
opatrenia, ktoré by boli prevzaté do NUS SR.
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DOPRAVA

Relevantné dokumenty
na medzinárodnej,
európskej a národnej
úrovni a právne
predpisy na národnej
úrovni
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Operačný program Kvalita
životného
prostredia

Program je strednodobým strategickým dokumentom národného charakteru zahŕňajúcim celé územie Slovenskej republiky a
vzťahujúcim sa na programové obdobie 2014 až 2020. Prostredníctvom prioritnej osi 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové
hospodárstvo vo všetkých sektoroch budú poskytnuté dotácie zamerané na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
zariadení na výrobu elektriny a tepla. V rámci tejto investičnej priority bol spustený národný program Zelená domácnostiam,
ktorým v rokoch 2019 až 2023 sa uvažujú podporiť ďalšie domácnosti, kde celkový inštalovaný výkon má byť 140 MW.
V rámci OP KŽP v oblasti Energetika je zadefinovaná Investičná priorita 1 Prioritnej osi 4: 4.1 Podpora výroby a distribúcie energie
z obnoviteľných zdrojov (OZE), kde sa uvažuje s podporou výstavby zariadení na výrobu biometánu a bioplynu.
SAŽP zabezpečuje aktivity v rámci projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality
životného prostredia na Slovensku, v jej hlavnej aktivite Informačné aktivity v oblasti ochrany ovzdušia a IPKZ zamerané na
vzdelávanie a osvetu v téme vplyv kvality ovzdušia na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Ide o osvetovú kampaň
a vzdelávanie o správnej praxi pri spaľovaní uhlia a biomasy.
Strategický plán je dokumentom dlhodobého charakteru, ktorý si kladie za cieľ nastaviť efektívny smer rozvoja dopravného
sektora a určuje spôsob realizácie jeho rozvojovej vízie. Identifikuje kľúčové úzke miesta na dopravnej infraštruktúre a v oblasti
verejnej osobnej a nemotorovej dopravy, ako aj v oblasti prevádzky, údržby a organizácie dopravy. Na základe problémov a
potenciálnych faktorov rozvoja identifikovaných v analytickej časti bola vo väzbe na európske strategické a rozvojové dokumenty
definovaná cieľová rozvojová vízia s horizontom roku 2030, strategické globálne ciele, horizontálne a modálne špecifické ciele a
opatrenia. Medzi horizontálne ciele stratégie s riešením znižovania emisií skleníkových plynov patrí ŠHC3: Systematicky znižovať
negatívne socioekonomické a environmentálne vplyvy dopravy so zameraním na redukciu emisií skleníkových plynov do ovzdušia.
V rámci systémových opatrení bolo zadefinované aj opatrenie OPS7: Pravidelný monitoring hluku a kvality ovzdušia a realizácia
opatrení redukujúcich negatívne vplyvy dopravy na ŽP.
Opatrenia NUS SR podľa scenára WEM, WAM a NEUTRAL sú v súlade s plnením cieľov stratégie spojených so znižovaním emisií
a to v podpore zmeny rozdelenia dopravy, elektrifikácie dopravy, podpora využívania alternatívnych palív, k obnove a ekologizácii
vozového parku, parkovacej politiky a zavadzania nízkoemisných zón v obciach.
Stratégia obsahuje 56 opatrení na podporu verejnej osobnej a nemotorovej dopravy, pričom dôsledky týchto opatrení prispejú k
zníženiu produkcie emisií z dopravy. Realizáciou týchto opatrení sa zvýši atraktivita verejnej osobnej dopravy voči individuálnej
automobilovej doprave, ktorá ovzdušie zaťažuje výrazne viac.
Opatrenia pre oblasť dopravy v NUS SR zohľadňujú opatrenia stratégie. Ide o podporu hromadnej dopravy a nemotorovej dopravy
(pešej a cyklistickej) spolu s rozvojom infraštruktúry pre tento druh dopravy, čím sa zabezpečí zníženie emisií z dopravy.

Strategický plán rozvoja
dopravy do roku 2030
(2016)

Stratégia
rozvoja
verejnej osobnej a
nemotorovej dopravy
Slovenskej republiky do
roku 2020 (2014)

Hodnotenie vzťahu medzi dokumentami na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni, právnymi predpisy na národnej úrovni
a strategickým dokumentom
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Národná
stratégia
rozvoja
cyklistickej
dopravy a cykloturistiky
v Slovenskej republike
(2013)

Uplatňovaním Cyklostratégie na úrovni štátu, samosprávnych krajov i jednotlivých miest a obcí sa postupne dosiahne efektívne
začlenenie cyklistickej dopravy do dopravných systémov, čo povedie k redukcii negatívnych dôsledkov automobilovej dopravy a k
celkovému zlepšeniu životného prostredia. Cyklistická doprava sa môže aj na Slovensku stať dôležitým prvkom udržateľného
rozvoja mobility. Významným spôsobom pomôže aj rýchlejšiemu rozvoju cykloturistiky.
Opatrenie NEUTRAL v oblasti dopravy v NUS SR je v súlade s opareniami z Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky v SR, ktoré budú výraznejšie podporovať rozvoj nemotorovej dopravy cez výstavby cyklistickej infraštruktúry,
zavedenie orientačného a informačného systému pre cyklistov, zabezpečenie odstavných zariadení pre cyklistov, ale aj podporu
pešej dopravy, vytváraním dekarbonizácie verejných priestorov, ktoré budú viesť k eliminácii nadmerného a neadekvátneho
využívania súkromných osobných automobilov v mestách a k zníženie emisií skleníkových plynov z dopravy.
Cieľom stratégie je iniciovať systematickú podporu a rozvoj elektromobility, ako perspektívneho odvetvia automobilového
priemyslu. Jedným z parciálnych cieľov stratégie je zníženie znečistenia exhalátmi a pokles akustického hluku spôsobeného
dopravou s pozitívnym dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie.
Opatrenia v NUS SR zamerané na podporu pre vozidlá na alternatívny pohon sú v súlade so stratégiou, ktorá upozorňuje, že
využívanie elektrických vozidiel predstavuje významné zníženie emisií pochádzajúcich z dopravy s pozitívnym dopadom na
zvyšovanie kvality života. Tu je potrebné upozorniť, že v období vytvárania NUS SR neboli schválené prísnejšie emisné normy CO2
pre osobnú dopravu a dodávky, ako aj pre nové ťažké vozidlá, ktorých zavedenie do stratégií SR a národnej legislatívy budú mať
vplyv na aktualizáciu nie len NUS SR, ale aj stratégiu samotnú.
Cieľom materiálu je prostredníctvom navrhnutých opatrení zabezpečiť, aby spotrebitelia vnímali nízkoemisnú mobilitu ako
bezproblémovú, a to s aspektom zrýchlenia zavádzania príslušnej infraštruktúry. Opatrenia reflektujú na ciele vyplývajúce zo
Stratégie rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky a z Národného
politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami.
Opatreniami v oblasti dopravy v NUS SR sa podporia opatrenia zo stratégie Akčného plánu rozvoja elektromobility, zavedením
ktorých sa predpokladá postupné znižovanie emisnej náročnosti dopravy na Slovensku. To ma význam pre ochranu životného
prostredia a verejného zdravia. Na základe týchto informácií je možné objektívne považovať elektromobilitu za účinný nástroj pre
dosahovanie cieľov v oblasti životného prostredia, a tým následne aj verejného zdravia a kvality života, a tiež za efektívny nástroj
pre napĺňanie medzinárodných záväzkov SR v týchto oblastiach. Využívaním elektromobilov sa úplne odstráni zdroj škodlivín na
lokálnej úrovni vo väčšine husto obývaných oblastiach, teda práve tam, kde je najškodlivejší z hľadiska ľudského zdravia.
Hlavným implementačným nástrojom uplatňovania snáh európskej energetickej politiky je v podmienkach Slovenskej republiky
spoločný rámec opatrení na zavedenie infraštruktúry pre alternatívne palivá s cieľom minimalizovať závislosť od ropy a zmierniť
negatívny vplyv dopravy na životné prostredie.

Stratégia
rozvoja
elektromobility
v SR
a jej vplyv na národné
hospodárstvo SR (2015)

Akčný plán rozvoja
elektromobility
v
Slovenskej republike (v
schvaľovaní)

Národná
zavádzania

politika

Hodnotenie vzťahu medzi dokumentami na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni, právnymi predpisy na národnej úrovni
a strategickým dokumentom

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050
Správa o hodnotení strategického dokumentu – príloha
Oblasť

ENERGETIKA

Relevantné dokumenty
na medzinárodnej,
európskej a národnej
úrovni a právne
predpisy na národnej
úrovni

Ciele strategických dokumentov a regulácie vyplývajúce z právnych predpisov

infraštruktúry
pre
alternatívne palivá v
podmienkach
Slovenskej
republiky
(2016)

Opatrenie uvedené v Národnej politike zamerané na zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá sú akceptované NEUTRAL
opatrením v rámci dekarbonizácie dopravy a to podporou rozvoja elektromobility a áut na alternatívny pohon a pre takýto druh
dopravy rýchlejšie budovať infraštruktúru pre alternatívne palivá.

Národný
politický
rámec pre rozvoj trhu s
alternatívnymi palivami
(2016)

Cieľom dokumentu je podporiť prostredníctvom stanovených opatrení rozvoj trhu alternatívnych palív v odvetví dopravy a rozvoj
príslušnej infraštruktúry. Opatrenia na podporu infraštruktúry pre alternatívne palivá sú nielen trvalo udržateľné, ale sledujú
environmentálne ciele, zamerané na znižovanie emisií skleníkových plynov v sektore dopravy.
Opatrením NEUTRAL pre zavadzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá je NUS SR v súlade s opatreniami vyplývajúcimi
z národného politického rámca a to stimuláciou podpory predaja nízko emisných vozidiel pre všetky typy využitia a podpory
infraštruktúry alternatívnych palív.
Strategický dokument, ktorý definuje hlavné ciele a priority energetického sektora do roku 2035 s výhľadom na rok 2050.
Strategickým cieľom politiky je dosiahnuť konkurencieschopnú nízkouhlíkovú energetiku zabezpečujúcu bezpečnú spoľahlivú a
efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľa a trvalo udržateľný rozvoj.

Energetická politika
Slovenskej republiky
(2014)

Integrovaný národný
energetický

Hodnotenie vzťahu medzi dokumentami na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni, právnymi predpisy na národnej úrovni
a strategickým dokumentom

V Energetickej politike SR nie sú zapracované ambicióznejšie ciele v oblasti zmeny klímy a energetiky, ktoré si nastavila SR prijatím
Parížskej dohody. Prijatím opatrení NUS SR na zníženie emisií skleníkových plynov a dosiahnutím klimatickej neutrality do roku
2050, sa menia aj opatrenia v sektore Energetika, ktoré by sa mali zadefinovať v aktualizácii Energetickej politiky, a ktorými by sa
dosiahlo výrazné zníženie emisií skleníkových plynov.
Povinnosť vypracovať integrovaný národný energetický a klimatický plán vyplýva z nariadenia EÚ o riadení energetickej únie
a opatreniach v oblasti energetiky a klímy. Integrovaný plán nastoľuje smerovanie národných politík v oblasti energetiky a klímy
do roku 2030.
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a klimatický plán na
roky 2021 - 2030 (2019
v schvaľovaní)

V súčasnosti Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 - 2030 má ukončený procese SEA, ktorý vyhodnotil
opatrenia stanovené v pláne rešpektujúc ciele stanovené Envirostratégiou 2030. Nove opatrenia majú byť doplnené do opatrení
národného plánu, aby sa plnili záväzky SR ohľadom redukcie emisií skleníkových plynov. V aktualizácii národného plánu do roku
2050 je potrebné doplniť opatrenia, ktorými sa zabezpečí záväzok SR dosiahnuť v roku 2050 klimatickú neutralitu a zapracovať
navrhnuté NEUTRAL opatrenia stanovené NUS ako aj ďalšie dodatočné opatrenia po aktualizácii NUS.
NUS SR je v súlade s navrhovaným NECP, kde sa predpokladá pokles potreby energie v priemysle a to využívaním BAT v priemysle,
ďalej v mixe výroby elektriny SR bude zohrávať kľúčovú úlohu jadrová energia (prevádzka 3. a 4. bloku JE v Mochovciach
a výstavba novej JE), nahradenie uhlia budú zabezpečovať paroplynové cykly a potreba tepla a pary bude klesať rastúcou
energetickou efektívnosťou.
V súčasnosti je v SR platná Stratégia pre OZE z roku 2007. V roku 2011 bola vypracovaná Analýza systému podpory obnoviteľných
zdrojov energie a návrh na jeho prehodnotenie. Dokument vychádza z celkového národného cieľa: zvýšiť využívanie
obnoviteľných zdrojov energie v pomere ku hrubej konečnej energetickej spotrebe zo 6,7 % v roku 2005 na 14 % v roku 2020.
Novelizácia smernice pre OZE a zapracovanie požiadaviek z nej do NECP, poukazuje na to, že SR prijatím záväzného cieľa pre EÚ si
stanovila pre OZE do roku 2030 príspevok vo výške 19,2 %. Na základe toho záväzku, ktorý je zapracovaný aj v NUS SR cez ciele
a opatrenia v oblasti OZE je potrebné aktualizovať Stratégiu pre OZE a akčných plánov v tejto oblasti.

Stratégia vyššieho
využitia obnoviteľných
zdrojov energie v SR
(2007) a Analýza
systému podpory
obnoviteľných zdrojov
energie a návrh na jeho
prehodnotenie (2011)
Koncepcia energetickej
efektívnosti SR (2007) a
Akčný plán energetickej
efektívnosti na roky
2017 – 2019 s
výhľadom do roku 2020
(2017)
Aktualizácia koncepcie
energetickej
hospodárnosti budov
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V súčasnosti je V SR platná Koncepcia energetickej efektívnosti SR z roku 2007. Koncepcia je základný rámcový programový
dokument SR s výhľadom činností a opatrení do roku 2020. Akčný plán je v poradí štvrtým vykonávacím opatrením Koncepcie
energetickej efektívnosti SR.
Novelizácia smernice pre energetickú efektívnosť (EE) a zapracovanie požiadaviek z nej do NECP, poukazuje na to, že SR prijatím
záväzného cieľa pre EÚ si stanovila pre EE do roku 2030 príspevok vo výške 30,3 %. Na základe toho záväzku, ktorý je zapracovaný
aj v NUS SR cez ciele a opatrenia v oblasti EE je potrebné aktualizovať Koncepciu EE a akčné plány v tejto oblasti. Tak ako je to
uvedené v aktuálne platnej koncepcii, tak aj NUS má stanované opatrenia pre úsporu energie v oblasti priemyslu a v sektore
budov, ktorými sa dosiahnu ciele stanovené do 2030 pre SR.
Koncepcia sa sústredila na prevzatie všetkých nových úloh v oblasti energetickej hospodárnosti budov, ktoré v pôvodnej koncepcii
neboli obsiahnuté (požiadavky Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov z 19.
mája 2010). Na základe východísk stanovuje, ktoré úlohy majú byť prevzaté a stanovené v právnych predpisoch a ktoré majú byť
pokryté inými normami.
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do roku 2010 s
výhľadom do roku 2020

V tejto oblasti došlo v roku 2018 k novele smernice 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov, kde sú zakotvené ambiciózne
záväzky pre EÚ v ďalšom znižovaní emisií skleníkových plynov a to minimálne o 40 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990.
Opatrenia v NUS SR pre oblasť energetiky, ktorá zahŕňa sektor budov, sú v súlade s koncepciou energetickej hospodárnosti budov
(zatepľovanie obytných a verejných budov, výmena vykurovacích zariadení). Vzhľadom na to, že v koncepcii sú definované ciele do
roku 2020 je potrebné jej aktualizáciu a zapracovanie opatrení z NUS SR do nej.
Jednou z tém zmeny stratégie bola zmena v technickej časti a to modernizácia blokov JE a zvyšovaní ich nominálneho výkonu
s možnosťou predĺžiť životnosť JE na 60 rokov.
Zvýšenie podielu jadrovej energie je jedným z opatrení v NUS SR na dekarbonizáciu výroby elektriny, ktoré je v súlade so stratégiou
a jej aktualizáciou.

Stratégia záverečnej
časti mierového
využívania jadrovej
energie v SR a jej
aktualizácia (2014)

Hodnotenie vzťahu medzi dokumentami na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni, právnymi predpisy na národnej úrovni
a strategickým dokumentom

ZMENA KLÍMY

Stratégia
adaptácie
Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky
zmeny klímy (2018)

Cieľom adaptácie je zmierniť nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, znížiť zraniteľnosť a zvýšiť adaptívnu schopnosť prírodných a
človekom vytvorených systémov voči aktuálnym alebo očakávaným negatívnym dôsledkom zmeny klímy. Jedným z riešení je
zavedenie opatrení zameraných na znižovanie emisií skleníkových plynov (mitigácia). Medzi navrhovanými adaptačnými
opatreniami stratégia definuje aj opatrenia, ktoré prispejú k zníženiu skleníkových plynov v oblasti poľnohospodárstva, dopravy,
OZE a zabezpečenie finančných mechanizmov na ich realizáciu.
Opatrenia v scenári WEM a NEUTRAL opatrenia v oblasti poľnohospodárstva, dopravy a využívania OZE sú v súlade s adaptačnými
opatreniami stratégie. V roku 2018 došlo k vyhodnoteniu doterajších opatrení na národnej úrovni zameraných na dosiahnutie cieľa
zabezpečiť odolnosť na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Toto vyhodnotenie si vyžiada aktualizáciu stratégie na európskej úrovni
v najbližších rokoch s prijatím nových opatrení, ktoré by mali byť zapracované do národných stratégií, tzn. aj do NU SRS.

PRIEMYSEL

Stratégia hospodárskej
politiky SR do roku
2030 (2018)

Podľa stratégie Slovensko sa bude musieť v danej oblasti sústrediť najmä na plnenie cieľov klimaticko-energetického rámca 2030
a výhľadovo vytvárať podmienky aj pre obdobie 2050. Pre energetickú a hospodársku politiku štátu to znamená predovšetkým
znižovanie emisií skleníkových plynov, znižovanie spotreby fosílnych palív, zlepšenie manažmentu využívania prírodných zdrojov v
zmysle princípov a zásad Zelenej ekonomiky a predchádzania vzniku odpadov a zlepšenie odpadového manažmentu,
implementáciu princípov obehového hospodárstva a zvyšovanie podielu výroby energie zo zdrojov, ktoré znižujú emisie CO 2, ako
aj emisie znečisťujúcich látok a prispievajú k optimalizácii energetického mixu nielen na Slovensku, ale aj v regióne.

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050
Správa o hodnotení strategického dokumentu – príloha
Oblasť

POĽNOHOSPOD
ÁRSTVO

Relevantné dokumenty
na medzinárodnej,
európskej a národnej
úrovni a právne
predpisy na národnej
úrovni

Program
rozvoja
vidieka SR 2014 – 2020

Ciele strategických dokumentov a regulácie vyplývajúce z právnych predpisov

Hodnotenie vzťahu medzi dokumentami na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni, právnymi predpisy na národnej úrovni
a strategickým dokumentom

Opatrenia z oblasti dopravy, energetiky, priemyslu a sektora budov v NUS sú v súlade s opatreniami stratégie hospodárskej politiky
v rámci oblasti environmentálnej a energetickej efektívnosti hospodárstva, kde sa navrhujú opatrenia ako podporovať využívanie
OZE (biomasy, hydroenergetického potenciálu SR), podporovať dosiahnutie optimálneho energetického mixu s prevahou zdrojov
neprodukujúcich CO2 emisie, s uprednostňovaním jadrovej energie a zemného plynu, ako nástrojov prechodu k nízkouhlíkovej
energetike pri nahradzovaní uhlia, posilňovať výstavbu, rozvoj a efektívnosť dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy,
nemotorovej dopravy a elektrifikovanej hromadnej dopravy z dôvodu energetickej efektívnosti a znižovania emisií, stimulovať
rozvoj technológií a infraštruktúry využívajúcich alternatívne formy palív v osobnej motorovej doprave na konkurencieschopnú a
cenovo dostupnú úroveň napr. v oblasti elektromobility.
Východiskom pre vypracovanie Programu rozvoja vidieka SR je Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013-2020. Ide o
programový dokument na čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
na roky 2014 – 2020 prostredníctvom súboru opatrení zoskupených okolo 6 priorít rozvoja vidieka. Piatou prioritou je Propagácia
efektívneho využívania zdrojov a podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy v odvetví
poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva a jej fokusová oblasť 5D je zameraná na zníženie emisií skleníkových
plynov a amoniaku z poľnohospodárstva. Ide hlavne o podporu investícií zameraných na odstraňovanie nedostatkov v oblasti
manipulácie a uskladňovania organických hnojív a exkrementov hospodárskych zvierat a prostredníctvom agroenvironmentálnoklimatických schém podporovať extenzívne hospodárenie (nižšia miera používania hnojív, herbicídov). Na zníženie emisií budú
mať synergický vplyv podporené investície, v rámci ktorých bude podporená nová mechanizácia a výrobné postupy, ktoré
prispejú k nižšej spotrebe energií a tvorbe emisií v poľnohospodárstve.
Pre oblasť poľnohospodárstva je v súčasnosti platný len Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorý však nezhŕňa požiadavky
vyplývajúce z SPP a jej reformy je potrebné vypracovať národný strategický plán SPP po roku 2020, ktorý bude vychádzať
z požiadaviek SPP.
V rámci PRV SR na roky 2014-2020 nebola implementovaná fokusová oblasť 5D tzn. neboli stanované opatrenia zamerané na
odstraňovanie nedostatkov v oblasti manipulácie a uskladňovania organických hnojív a exkrementov hospodárskych zvierat a nie
je vytvorený podporný finančný mechanizmus, ktorý by zabezpečil okrem zlepšenia životných podmienok zvierat aj zníženie
množstva amoniaku a metánu vyprodukovaného zvieratami. Aby boli splnené opatrenia uvedené v NUS je potrebné zaviesť
podporný finančný mechanizmus z iných zdrojov, ktoré budú nastavené na plnenie opatrení pre požiadavky vyplývajúce z národnej
stratégie SPP pre SR.

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050
Správa o hodnotení strategického dokumentu – príloha
Oblasť

LESY

Relevantné dokumenty
na medzinárodnej,
európskej a národnej
úrovni a právne
predpisy na národnej
úrovni

Ciele strategických dokumentov a regulácie vyplývajúce z právnych predpisov

Kódex správnej
poľnohospodárskej
praxe na znižovanie
emisií amoniaku
z chovov
hospodárskych zvierat
a aplikovania hnojív do
pôdy (2020
v pripomienkovom
konaní)

Cieľom Kódexu správnej praxe na znižovanie emisií amoniaku z chovov hospodárskych zvierat a aplikovania hnojív do pôdy (ďalej
len “kódex“) je zníženie emisií NH3 z poľnohospodárskych zdrojov. Poľnohospodárstvo je veľkým zdrojom emisií NH3, hlavne
z exkrementov hospodárskych zvierat v maštaliach, pri uskladnení, spracovaní, upravovaní hnoja a jeho aplikácii na pôdu, a tiež
z exkrementov zvierat pri pasení. Emisie NH3 vznikajú aj z anorganických dusíkatých hnojív po ich aplikácii na pôdu a z plodín
bohatých na dusík (N) a zvyškov plodín, vrátane siláží.
Kódex má rozpracované opatrenia zamerané na zníženie N2O a CH4 v časti zameranej na Obmedzenie emisií amoniaku pri
používaní dusíkatých minerálnych hnojív. NUS svojimi opatreniami NEUTRAL je v súlade s cieľmi Kódexu zameraného na zníženie
N2O a CH4.

Národný
lesnícky
program
Slovenskej
republiky (NLP SR)
(2007) + Akčný plán na
roky 2015 - 2020

Základným princípom, z ktorého NLP SR vychádza je obhospodarovanie lesov trvalo udržateľným spôsobom, pri motivačnom
pôsobení štátnej lesníckej politiky na podporu verejných záujmov a zvyšovaní zodpovednosti vlastníkov lesov za ich majetok.
Predpokladá sa rozvoj systému ekonomického zabezpečenia spoločenskej objednávky na prírodno-ochranné a ďalšie ekologické
a sociálne funkcie lesov a služby lesného hospodárstva z verejných zdrojov.
V akčnom pláne NLP na roky 2015 – 2020 je v rámci strategického cieľa Zlepšovanie a ochrana životného prostredia rámcový cieľ
2.8 zameraný na Zlepšovanie globálnej bilancie uhlíka zvyšovaním zásob uhlíka v lesoch prostredníctvom lesníckych opatrení
a náhradou fosílnych palív lesnou biomasou.
NEUTRAL opatrenia sú v súlade s opatreniami stanovenými v NLP a jeho akčných plánoch v oblasti zvyšovania záchytov CO2.
V PRV v analýze poľnohospodárskeho sektora v časti Situácia v životnom prostredí vo väzbe na pôdohospodárstvo sa konštatuje,
že emisie skleníkových plynov z poľnohospodárstva už nie sú veľmi významné, k ich poklesu došlo znižovaniu počtu
hospodárskych zvierat a zníženým objemom aplikovaných hnojív. Tvoria cca 7 % celkového objemu emisií. Negatívnu emisnú
bilanciu má sektor využívania pôdy a lesníctvo, kde sú záchyty vyššie ako emisie z niektorých činností.
V 5. modifikácií PRV sa uvádza požiadavka zadefinovaná v potrebe č.11: Eliminácia dopadov a adaptácia pôdohospodárstva na
zmeny klímy - pre udržanie a zvýšenie úrovne sekvestrácie CO2 je potrebné podporovať starostlivosť o zdravotný stav lesov a ich
systematickú obnovu, na poľ. pôde podporovať spôsoby hospodárenia, ktoré napomôžu k tvorbe humusu, a tým aj viazaniu uhlíka
v pôde. Ide o verejný záujem, ktorý bez podpory PRV nie je možné realizovať.
Opatrenia stanovení v WEM scenári a NEUTRAL opatrenia sú v súlade s cieľmi stanovenými v PRV a to uplatňovaním
lesohospodárskych opatrení na zvyšovanie ukladania uhlíka v pôde.

Program rozvoja
vidieka SR 2014 – 2020
- 5. modifikácia
schválená EÚ (2019)

Hodnotenie vzťahu medzi dokumentami na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni, právnymi predpisy na národnej úrovni
a strategickým dokumentom

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050
Správa o hodnotení strategického dokumentu – príloha
Oblasť

ODPADY

Relevantné dokumenty
na medzinárodnej,
európskej a národnej
úrovni a právne
predpisy na národnej
úrovni

Ciele strategických dokumentov a regulácie vyplývajúce z právnych predpisov

Program odpadového
hospodárstva SR na
roky 2014 - 2020

POH 2014 – 2020 stanovuje opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné
použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto
cieľov a ustanovení zákona o odpadoch.
Opatrenia v scenári WEM a WAM sú opatreniami stanovenými POH, ktoré neboli realizované a preto sú v scenároch odporúčané
na plnenie cieľov stanovených v NUS SR. Aktualizáciou POH je potrebné zavedenie nových opatrení, ktoré by boli v súlade s cieľom
klimatickej neutrality v roku 2050.
PPVO SR 2019 –2025 zohľadňuje aktuálny vývoj v EÚ v oblasti uplatňovania obehového hospodárstva (Circular Economy).
Princípom je prechod z lineárneho modelu hospodárskeho rastu („vyťaž –vyrob –distribuuj -použi -zahoď“) na model komplexný,
dynamický a uzavretý a teda zameraný na rozvoj efektívneho využívania zdrojov a udržateľný rast.
NEUTRAL opatrenia stanovené v NUS SR zabezpečia súlad s hlavným cieľom PPOV a to cez zavádzanie princípov zeleného
verejného obstarávania, eko – dizajnu a k predchádzaniu vzniku odpadu.

Program
predchádzania vzniku
odpadu Slovenskej
republiky na roky 2019
–2025 (2018)
ZDRAVIE
OBYVATEĽSTVA

Akčný plán pre životné
prostredie
a zdravie
obyvateľov Slovenskej
republiky V. (NEHAP V.)
(2019)

Hodnotenie vzťahu medzi dokumentami na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni, právnymi predpisy na národnej úrovni
a strategickým dokumentom

Jedným z cieľom NEHAP V. je systematicky sa pripravovať na dôsledky zmeny klímy, znížiť zraniteľnosť a zvýšiť adaptačnú
schopnosť občanov, zdravotníckeho personálu, verejných inštitúcií a zlepšovať ich informovanosť o zmene klímy, ako aj posilniť
súčinnosť rezortu životného prostredia s rezortom zdravotníctva a ďalšími relevantnými orgánmi pri riešení mimoriadnych situácií
súvisiacich so zmenou klímy a ich dopadom na zdravie obyvateľstva.
Navrhnuté opatrenia v NUS SR sú v súlade s opatreniami zameranými na riešenie situácií súvisiacich so zmenou klímy a ktoré
následne budú mať vplyv na kvalitu prostredia a zdravie obyvateľstva.

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050
Správa o hodnotení strategického dokumentu – príloha
Právne predpisy na národnej úrovni - z hľadiska právnej sily sa zákon (právny predpis) nachádza pod ústavou SR a medzinárodnými zmluvami. Návrhy opatrení
vyplývajúce z cieľov Nízkouhlíkovej stratégii rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 by sa mali primerane zohľadňovať pri tvorbe
legislatívneho rámca, tzn. právnych predpisoch na národnej úrovni v prípade nedostatočnej legislatívy na národnej úrovni, alebo zmien medzinárodných
zmlúv, alebo pristúpenia SR k novým zmluvám v období do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. V tabuľke právnych predpisov na národnej úrovni je
vyhodnotená väzba medzi opatreniami stanovenými v NUS SR a súčasnou legislatívou v SR.
Na základe analýzy súčasných právnych predpisov na národnej úrovni je vyhodnotená cez symboly „+“ alebo „-„ ich väzba s opatreniami v NUS SR. Jednotlivé
symboly vyjadrujú nasledovné:
„+“ – dostatočne riešené - v právnych predpisoch na národnej úrovni, nie je potrebné zrealizovať ich zmenu alebo doplnenie,
„-„ – nedostatočné riešené - v prípade nezrealizovania zmeny alebo doplnenia právnych predpisoch na národnej úrovni by sa nezabezpečilo plnenie cieľov
stanovených NUS SR.
Oblasť

Národná legislatíva

Popis národnej legislatívy vo väzbe na Národný program
znižovania emisií

Hodnotenie väzby medzi adaptačnými opatreniami
v Národnom programe znižovania emisií a súčasnými
právnymi predpismi na národnej úrovni

VŠEOBECNE

Zákon č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. sú verejné inštitúcie povinné
zohľadňovať environmentálne aspekty pri zadávaní zákaziek –
verejný obstarávateľ musí v opise predmetu zákazky alebo v
kritériách na vyhodnotenie ponúk zohľadniť energetické a
environmentálne vplyvy.

+
Splnené požiadavky na uplatnenie opatrenia zavadzania
požiadavky zeleného verejného obstarávania

Zákon č. 609/2007 Z. z. o
spotrebnej dani z elektriny,
uhlia a zemného plynu a o
zmene a doplnení zákona
č. 98/2004 Z. z. o
spotrebnej dani z
minerálneho oleja v znení
neskorších predpisov

Tento zákon upravuje zdaňovanie elektriny, uhlia a zemného
plynu spotrebnou daňou na daňovom území.

Prehodnotiť systém spotrebnej dane z energetických
produktov v súlade s politikou EÚ

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050
Správa o hodnotení strategického dokumentu – príloha
Oblasť

Národná legislatíva

Popis národnej legislatívy vo väzbe na Národný program
znižovania emisií

Hodnotenie väzby medzi adaptačnými opatreniami
v Národnom programe znižovania emisií a súčasnými
právnymi predpismi na národnej úrovni

OVZDUŠIE

Zákon č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší v znení
neskorších predpisov +
vyhláška MŽP SR č.
244/2016 Z. z. o kvalite
ovzdušia + vyhláška MŽP
SR č. 410/2012 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o
ovzduší

Základný právny predpis na ochranu ovzdušia a jeho
vykonávacia vyhláška

+
v zákone sú zadefinované národné záväzky znižovania
emisií, flexibilita ich plnenia. Je uvedené, čo je potrebné
vykonať pri vypracovaní, prijímaní a vykonávaní národného
programu, aby sa splnili ciele smernice EPaR 2016/2284
(NEC smernice).
+
V súčasnosti je v zákone zadefinované nízkoemisná zóna
a obmedzenia prevádzky dopravy v nej. Obec „môže“ cez
všeobecné záväzné nariadenie určiť túto zónu, čím sa
obmedzí zníženie ovzdušia z dopravy.

Zákon č. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia

Zákon bol zavedený ako ekonomický nástroj na znižovanie
emisií. Poplatky za prevádzkovanie veľkých zdrojov a
stredných zdrojov sa určujú v závislosti od množstva
vypustenej znečisťujúcej látky.

Zákon č.93/2005 Z .z.
o autoškolách a zmene
a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov a vyhláška
MDVRR SR č.45/2016 Z. z.

Každý vodič by mal vedieť bezpečne, ekologicky a úsporne
používať svoje motorové vozidlo. Tieto základné zásady
a princípy predstavujú aj kurzy ekošoférovania. Z hľadiska
bezpečnosti cestnej premávky kurzy ekošoférovanie je možné
len podporiť, nakoľko medzi hlavné zásady patria napríklad:
predvídavosť, plynulosť, včasné radenie prevodových stupňov,
správne použitie brzdenia a využívanie zotrvačnosti vozidla,
čím aj znižuje produkciu skleníkových plynov.

V zákone je potrebné novelizovať úpravu systému
poplatkov za znečisťovanie ovzdušia s cieľom motivovať
prevádzkovateľov investovať do čistých technológií
a posilniť princíp znečisťovateľ platí
+
Dodržané opatrenie na podporu ekošoférovania

Zákon č. 414/2012 Z. z. o
obchodovaní s emisnými
kvótami a o zmene a
doplnení niektorých
zákonov

Zákon určuje obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových
plynov v Slovenskej republike, medzi osobami registrovanými
v Slovenskej republike a v Európskej únii a osobami
registrovanými v krajinách uvedených v prílohe B Kjótskeho
protokolu, ktoré podporuje znižovanie emisií skleníkových
plynov ekonomicky výhodným spôsobom.

+

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050
Správa o hodnotení strategického dokumentu – príloha
Oblasť

Národná legislatíva

Popis národnej legislatívy vo väzbe na Národný program
znižovania emisií

Hodnotenie väzby medzi adaptačnými opatreniami
v Národnom programe znižovania emisií a súčasnými
právnymi predpismi na národnej úrovni

Vyhláška MŽP SR č.
228/2014 Z. z., ktorou sa
ustanovujú požiadavky na
kvalitu palív a vedenie
prevádzkovej evidencie o
palivách

Vyhláška ustanovuje požiadavky na kvalitu tuhých fosílných
palív, kvapalných ropných palív, kvapalných a plynných palív,
plynných palív a palív vyrobených z odpadu.

+

ZDRAVIE
OBYVATEĽSTVA

Zákon č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Orgány verejného zdravotníctva monitorujú vzťah
determinantov zdravia a verejného zdravia, monitorujú
zdravotný stav obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu
k životným podmienkam a pracovným podmienkam, spôsobu
života a práce a zdravotného uvedomenia ľudí.

+

POĽNOHOSPODÁRS
TVO

Zákon č. 136/2000 Z. z.
o hnojivách v znení
neskorších predpisov

Ustanovuje podmienky na: uvádzanie hnojív, pestovateľských
substrátov a pôdnych pomocných látok do obehu, podmienky
skladovania a používania hnojív, hospodárskych hnojív,
sekundárnych zdrojov živín a kompostov, podmienky na
agrochemické skúšanie poľnohospodárskych pôd a zisťovanie
pôdnych vlastností lesných pozemkov, podmienky
hospodárenia v zraniteľných oblastiach

V zákone nie sú požiadavky vyplývajúce z nového
národného kódexu (v súčasnosti v schvaľovacom procese)
vhodných postupov v poľnohospodárstve, ktorý má
vychádzať z princípov rámcového kódexu EHK OSN z roku
2014.

ENERGETIKA

Zákon č. č. 251/2012 Z. z.
energetike a o zmene a
doplnení niektorých
zákonov

+
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Zákon č. 555/2005 Z. z. o
energetickej hospodárnosti
budov a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov

Hodnotenie väzby medzi adaptačnými opatreniami
v Národnom programe znižovania emisií a súčasnými
právnymi predpismi na národnej úrovni
+

Zákon č. 321/2014 Z. z. o
energetickej efektívnosti a
o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Predmetom poskytovanej technickej asistencie je pomoc
subjektom verejnej správy, prioritne štátnej správy pri
príprave a realizácii projektov zvyšovania energetickej
efektívnosti
budov
realizovaných
prostredníctvom
garantovanej energetickej služby.

+

Zákon č. 309/2009 Z. z. o
podpore obnoviteľných
zdrojov energie a vysoko
účinnej kombinovanej
výroby a o zmene a
doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov

Zákon ustanovuje spôsob podpory a podmienky podpory
výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, elektriny
vysoko účinnou kombinovanou výrobou, biometánu, ako aj
práva a povinnosti ich výrobcov a práva a povinnosti
právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá uvádza na trh
pohonné látky a iné energetické produkty používané na
dopravné účely.

+

Zákon č. 657/2004 Z. z. o
tepelnej energetike

Zákon upravuje podmienky podnikania v tepelnej energetike,
práva a povinnosti účastníkov trhu s teplom a hospodárnosť
prevádzky sústavy tepelných zariadení. Venuje sa tiež
obmedzujúcim opatreniam, ktoré súvisia so stavom núdze v
tepelnej energetike, pôsobnosti orgánov štátnej správy a obcí
a výkonu štátneho dozoru v tepelnej energetike.

Zmena zákona na základe opatrení v NUS SR zameraných
na nastavenie podmienok pre CZT, vrátane pravidiel pre
zákaz odpájania sa a pravidiel na odpájanie sa od CZT

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050
Správa o hodnotení strategického dokumentu – príloha
Oblasť

Národná legislatíva

Popis národnej legislatívy vo väzbe na Národný program
znižovania emisií

Hodnotenie väzby medzi adaptačnými opatreniami
v Národnom programe znižovania emisií a súčasnými
právnymi predpismi na národnej úrovni

PRIEMYSEL

Zákon č. 39/2013 Z. z. o
integrovanej prevencii a
kontrole znečisťovania
životného prostredia a o
zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Ustanovuje integrované povoľovanie pre vybrané typy
prevádzok a ich zmeny, ktorým sa určujú podmienky pre
vykonávanie činností s cieľom zaručiť účinnú integrovanú
ochranu zložiek životného prostredia a udržať mieru
znečistenia životného prostredia v normách kvality životného
prostredia. Integrované povoľovanie nahrádza rozhodnutia a
súhlasy vydávané podľa osobitných predpisov v oblasti
životného prostredia, ochrany verejného zdravia,
poľnohospodárstva a stavebného povoľovania.

DOPRAVA

Zákon č. 158/2011 Z. z.
o podpore energeticky
a environmentálne
úsporných motorových
vozidiel

Cieľom zákona je podporovať uvádzanie energeticky a
environmentálne úsporných motorových vozidiel na trh, čím
sa prispeje k energetickej účinnosti v doprave znížením
spotreby paliva, ochrane klímy znížením emisií oxidu
uhličitého (CO2) a k zlepšeniu kvality ovzdušia znížením emisií
znečisťujúcich látok. Podpora energeticky a environmentálne
účinných motorových vozidiel prostredníctvom regulácie ich
nákupov urýchli rozvoj trhu motorových vozidiel s novými
technológiami a prispeje k úspore energie, ochrane klímy a
zlepšeniu kvality ovzdušia.

SIŽP je odborný kontrolný orgán, ktorý vykonáva štátny
dozor a vykonáva miestnu štátnu správu na úseku
integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného
prostredia. V dôsledku charakteru svojej činnosti, ako i
celoštátneho pôsobenia, možno SIŽP považovať v
súčasnosti za jeden z najdôležitejších implementačných
orgánov v Slovenskej republike. Presadzovanie legislatívy
životného prostredia do praxe možno považovať za
najdôležitejšiu úlohu SIŽP v súčasnosti, ako i v dlhodobej
perspektíve a preto je potrebné posilniť jej kontrolné
mechanizmy
+

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050
Správa o hodnotení strategického dokumentu – príloha
Oblasť

Národná legislatíva

Popis národnej legislatívy vo väzbe na Národný program
znižovania emisií

Hodnotenie väzby medzi adaptačnými opatreniami
v Národnom programe znižovania emisií a súčasnými
právnymi predpismi na národnej úrovni

Zákon č. 317/2012 Z. z. o
inteligentných dopravných
systémoch v cestnej
doprave a o zmene a
doplnení niektorých
zákonov

Inteligentnými dopravnými systémami sú systémy, v ktorých
sa uplatňujú informačné a komunikačné technológie v oblasti
cestnej dopravy vrátane infraštruktúry, vozidiel a užívateľov a
v oblasti riadenia dopravy a riadenia mobility, rovnako ako aj
pre rozhrania s inými druhmi dopravy. Jedným z ich cieľov by
malo byť aj odstraňovanie kongescií a znečisťovania ovzdušia,
napríklad navádzanie a odklon dopravy na obchádzkové trasy
v prípade ak hodnoty emisií PM10 budú v určitých lokalitách
presiahnuté a podobne.

+

Zákon č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách
(cestný zákon)

upravuje výstavbu, užívanie a ochranu pozemných
komunikácií, práva a povinnosti vlastníkov a správcov
pozemných komunikácií a ich užívateľov, ako aj pôsobnosť
orgánov štátnej správy a orgánov štátneho odborného dozoru
vo veciach pozemných komunikácií.

+

Zákon č. 106/2018 Z. z. o
prevádzke vozidiel v
cestnej premávke a o
zmene a doplnení
niektorých zákonov +
vyhláška č.138/2018 Z.z.
MDaV SR, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti v
oblasti emisnej kontroly

Zákon stanovuje intervaly emisných kontrol pre vozidlá, čím sa
zosúladil s požiadavkami Nariadenia európskeho parlamentu a
rady o pravidelnej kontrole technického stavu motorových
vozidiel. Ďalším pravidlom je, že sa zavádza emisná plaketa,
ktorá bude umožňovať vozidlu vjazd do tzv. nízkoemisných
zón.

+

Zákon č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch

Zákon stanovuje poplatky pre rôzne typy vozidiel.

Zmeniť registračné poplatky za osobné autá tak aby
zohľadňovali CO2 emisie, alebo Euro emisné normy, alebo
ich kombináciu, alebo ďalšie faktory zohľadňujúce
environmentálne kritériá pri výpočte poplatkov.

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050
Správa o hodnotení strategického dokumentu – príloha
Oblasť

ODPADY

Národná legislatíva

Popis národnej legislatívy vo väzbe na Národný program
znižovania emisií

Hodnotenie väzby medzi adaptačnými opatreniami
v Národnom programe znižovania emisií a súčasnými
právnymi predpismi na národnej úrovni

Nariadenie vlády SR
384/2004 Z. z. o
dostupnosti
spotrebiteľských informácií
o spotrebe paliva a o
emisiách CO2 pri predaji a
leasingu nových osobných
automobilov

Nariadenie ustanovuje povinnosť predajcov nových osobných
automobilov úplne a pravdivo informovať spotrebiteľa pred
kúpou alebo pred leasingom nového osobného automobilu o
spotrebe paliva a o emisiách CO2 nových osobných
automobilov.

+

Zákon č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov

Zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí,
práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri
predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi,
zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového
hospodárstva a zriadenie Recyklačného fondu.

+

Zákon č.529/2010 Z. z. o
environmentálnom
navrhovaní a používaní
výrobkov (zákon o
ekodizajne)

Zákon ustanovuje
požiadavky
na
environmentálne
navrhovanie a používanie výrobkov, aby mohli byť uvedené na
trh alebo uvedené do prevádzky s cieľom zabezpečiť voľný
pohyb týchto výrobkov na vnútornom trhu Európskej únie.

Zahrnúť do zákona, aby sa uplatňovali požiadavky aj na
osobné dopravné prostriedky a nákladné dopravné
prostriedky.

