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Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelného investování
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2018)0353),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie,
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0207/2018),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
17. října 2018,1

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na společná jednání Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin podle článku 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro vnitřní trh
a ochranu spotřebitelů (A8-0000/2018),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V březnu 2018 Komise zveřejnila (6) V březnu 2018 Komise zveřejnila 

                                               
1 Úř. věst. ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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svůj akční plán „Financování udržitelného 
růstu“25 na vytvoření ambiciózní
a komplexní strategie pro udržitelné 
financování. Jedním z cílů stanovených
v tomto akčním plánu je přesměrování 
kapitálových toků směrem k udržitelným 
investicím za účelem dosažení udržitelného
a inkluzivního růstu. Zavedení jednotného 
klasifikačního systému pro udržitelné 
činnosti je nejdůležitějším
a nejnaléhavějším opatřením, s nímž akční 
plán počítá. V akčním plánu se uznává, že 
se přesouvání kapitálových toků
k udržitelnějším činnostem musí opírat
o společné chápání toho, co znamená 
pojem „udržitelný“. V první fázi by měly 
pomoci jasné pokyny ohledně činností 
považovaných za činnosti, které přispívají
k environmentálním cílům, informovat 
investory o investicích, které finančně 
podporují environmentálně udržitelné
ekonomické činnosti. V pozdější fázi 
mohou být vypracovány další pokyny 
ohledně činností, které přispívají k jiným 
cílům v oblasti udržitelnosti, včetně 
sociálních cílů.

svůj akční plán „Financování udržitelného 
růstu“25 na vytvoření ambiciózní
a komplexní strategie pro udržitelné 
financování. Jedním z cílů stanovených
v tomto akčním plánu je přesměrování 
kapitálových toků směrem k udržitelným 
investicím za účelem dosažení udržitelného
a inkluzivního růstu. Zavedení jednotného 
klasifikačního systému a ukazatelů pro 
stanovení míry udržitelnosti činností je 
nejdůležitějším a nejnaléhavějším 
opatřením, s nímž akční plán počítá.
V akčním plánu se uznává, že se 
přesouvání kapitálových toků
k udržitelnějším činnostem musí opírat
o společné, ucelené chápání dopadu 
ekonomických činností a investic na 
udržitelnost životního prostředí a účinné 
využívání zdrojů. V první fázi by měly 
pomoci jasné pokyny ohledně činností 
považovaných za činnosti, které přispívají
k environmentálním cílům, informovat 
investory o investicích, které finančně 
podporují ekonomické činnosti podle jejich 
míry udržitelnosti. V pozdější fázi mohou 
být vypracovány další pokyny ohledně 
činností, které přispívají k jiným cílům
v oblasti udržitelnosti, včetně sociálních 
cílů.

__________________ __________________

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) I když bereme na vědomí nutnost 
zabývat se změnou klimatu, úzké zaměření 
na uhlíkovou expozici by mohlo mít 
neblahé vedlejší účinky kvůli 
přesměrování investičních toků na cíle, 
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které přinášejí další rizika pro životní 
prostředí. Je tedy třeba zavést odpovídající 
záruky, která zajistí, že ekonomické 
činnosti nebudou poškozovat jiné 
environmentální cíle, jako je biologická 
rozmanitost a energetická účinnost. 
Investoři potřebují ohledně 
environmentálních rizik a jejich dopadu 
srovnatelné a ucelené informace, aby 
mohli svá portfolia posoudit nejen
z hlediska uhlíkové expozice.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Vzhledem k naléhavosti panující
v několika vzájemně propojených 
oblastech zhoršujícího se stavu životního 
prostředí a nadměrné spotřeby zdrojů je 
potřeba zaujmout systémový přístup
k exponenciálně rostoucím negativním 
tendencím, jako je ztráta biologické 
rozmanitosti, globální nadměrná spotřeba 
zdrojů, výskyt nových hrozeb včetně 
nebezpečných chemických látek a jejich 
směsí, nedostatečná výživa, změna 
klimatu, poškození ozonové vrstvy, 
okyselování oceánů, úbytek sladké vody
a změna systému využívání půdy. Proto je 
nutné přijímat opatření, která jsou 
zaměřená na budoucnost a odpovídají 
rozsahu budoucích problémů. Rozsah 
těchto problémů vyžaduje ucelený
a ambiciózní přístup a uplatnění přísné 
zásady předběžné opatrnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Dosažení cílů udržitelného rozvoje
v Unii vyžaduje směrování kapitálových 
toků směrem k udržitelným investicím. Pro 
dosažení těchto cílů je důležité plně využít 
potenciálu vnitřního trhu. Je rovněž 
důležité zajistit, aby kapitálové toky 
nasměrované na udržitelné investice 
nebyly na vnitřním trhu narušeny.

(8) Dosažení cílů udržitelného rozvoje
a závazků globálního paktu OSN
o životním prostředí v Unii vyžaduje 
směrování kapitálových toků směrem od 
činností, jež mají negativní dopad na 
životní prostředí, a k udržitelným 
investicím. Pro dosažení těchto cílů
a závazků je důležité plně využít 
potenciálu vnitřního trhu. Je rovněž 
důležité zajistit, aby kapitálové toky 
nasměrované na udržitelné investice 
nebyly na vnitřním trhu narušeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Rozsah problému vyžaduje 
postupný přechod celého finančního 
systému a ekonomiky do stavu, v němž 
budou schopny fungovat na udržitelném 
základě. Za tímto účelem je nutné, aby se 
udržitelné financování stalo součástí 
hlavního proudu, a dopad na udržitelnost 
je třeba zohlednit, pokud jde o všechny 
finanční produkty a služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Účinným způsobem, jak směrovat
soukromé investice do udržitelných
činností, je nabízení finančních produktů, 
které sledují environmentálně udržitelné 
cíle. Vnitrostátní požadavky pro uvedení 
finančních produktů a korporátních 
dluhopisů na trh jakožto udržitelných 
investic, zejména požadavky stanovené
s cílem umožnit příslušným aktérům na 
trhu používat vnitrostátní značku, mají za 
cíl zvýšení důvěry investorů, zviditelnění
a řešení obav z klamavé ekologické 
reklamy (tzv. greenwashingu). 
Greenwashingem se rozumí získání 
nespravedlivé konkurenční výhody tím, že 
se na trh uvede finanční produkt jakožto 
šetrný k životnímu prostředí, i když ve 
skutečnosti nesplňuje základní 
environmentální normy. V současné době 
má systémy označování zavedeno jen 
několik členských států. Vycházejí
z různých taxonomií pro klasifikaci 
různých environmentálně udržitelných 
ekonomických činností. Vzhledem
k politickým závazkům v rámci Pařížské 
dohody i na úrovni Unie je pravděpodobné, 
že pokud jde o finanční produkty nebo 
korporátní dluhopisy, které jsou uváděny 
na trh jako environmentálně udržitelné, 
bude systémy označování nebo jiné 
požadavky na aktéry na trhu zavádět stále 
více členských států. Členské státy by při 
tom používaly vlastní vnitrostátní 
taxonomie pro účely stanovení, které 
investice lze považovat za udržitelné. 
Pokud budou takové vnitrostátní 
požadavky založeny na různých kritériích 
týkajících se toho, které ekonomické 
činnosti lze považovat za environmentálně 
udržitelné, bude to investory odrazovat od 
investování přes hranice, a to z důvodu 
obtíží při porovnávání různých investičních 
příležitostí. Navíc by hospodářské 
subjekty, které chtějí přilákat investice
z celé Unie, musely splňovat různá kritéria
v různých členských státech, aby jejich 

(9) Účinným způsobem, jak přesouvat
soukromé investice z činností, jež mají 
negativní dopad na životní prostředí, do 
udržitelnějších činností, je nabízení 
finančních produktů a služeb, které sledují 
environmentálně udržitelné cíle. 
Vnitrostátní požadavky pro uvedení 
finančních produktů, služeb a korporátních 
dluhopisů na trh jakožto udržitelných 
investic, které jsou uvedené v tomto 
nařízení, a to zejména požadavky 
stanovené s cílem umožnit příslušným 
aktérům na trhu používat vnitrostátní 
značku, mají za cíl zvýšení důvěry 
investorů a povědomí o rizicích, 
zviditelnění a řešení obav z klamavé 
ekologické reklamy (tzv. greenwashingu). 
Greenwashingem se rozumí získání 
nespravedlivé konkurenční výhody tím, že 
se na trh uvede finanční produkt jakožto 
šetrný k životnímu prostředí, i když ve 
skutečnosti nesplňuje základní 
environmentální normy. V současné době 
má systémy označování zavedeno jen 
několik členských států. Vycházejí
z různých taxonomií pro klasifikaci 
různých environmentálně udržitelných 
ekonomických činností. Vzhledem
k politickým závazkům v rámci Pařížské 
dohody i na úrovni Unie je pravděpodobné, 
že pokud jde o finanční produkty nebo 
korporátní dluhopisy, které jsou uváděny 
na trh jako environmentálně udržitelné, 
bude systémy označování nebo jiné 
požadavky na aktéry na trhu zavádět stále 
více členských států. Členské státy by při 
tom používaly vlastní vnitrostátní 
taxonomie pro účely stanovení, které 
investice lze považovat za udržitelné. 
Pokud budou takové vnitrostátní 
požadavky založeny na různých kritériích
a ukazatelích týkajících se toho, které 
ekonomické činnosti lze považovat za 
environmentálně udržitelné, bude to 
investory odrazovat od investování přes 
hranice, a to z důvodu obtíží při 
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činnosti mohly být považovány za 
environmentálně udržitelné pro účely 
různých značek. Chybějící jednotná kritéria 
tudíž zvýší náklady a vytvoří pro 
hospodářské subjekty významný odrazující 
faktor, který brání udržitelným investicím
v přístupu na přeshraniční kapitálové trhy. 
Očekává se, že překážky v přístupu na 
přeshraniční kapitálové trhy pro účely 
získávání finančních prostředků 
na udržitelné projekty dále porostou. 
Kritéria pro určení, zda se jedná
o ekonomickou činnost, která je 
environmentálně udržitelná, by proto měla 
být harmonizována na úrovni EU, aby se 
odstranily překážky pro fungování 
vnitřního trhu a zamezilo jejich vzniku
v budoucnosti. Při této harmonizaci si 
budou hospodářské subjekty moci snadněji 
obstarat finanční prostředky pro své zelené
činnosti přes hranice, neboť jejich 
ekonomické činnosti bude možno porovnat 
podle jednotných kritérií, aby mohly být 
vybrány jako podkladová aktiva pro 
environmentálně udržitelné investice. 
Přilákat investice přes hranice v rámci 
Unie proto bude snazší.

porovnávání různých investičních 
příležitostí. Navíc by hospodářské 
subjekty, které chtějí přilákat investice
z celé Unie, musely splňovat různá kritéria
v různých členských státech, aby jejich 
činnosti mohly být považovány za 
environmentálně udržitelné pro účely 
různých značek. Chybějící jednotná kritéria
a ukazatele budou směrovat investice 
způsobem, který je z hlediska životního 
prostředí neúčinný a v některých 
případech kontraproduktivní, a povedou
k nesplněným cílům v oblasti životního 
prostředí a udržitelnosti. Tato chybějící 
kritéria tedy zvyšují náklady a vytvářejí pro 
hospodářské subjekty významný odrazující 
faktor, který brání udržitelným investicím
v přístupu na přeshraniční kapitálové trhy. 
Očekává se, že překážky v přístupu na 
přeshraniční kapitálové trhy pro účely 
získávání finančních prostředků 
na udržitelné projekty dále porostou. 
Kritéria a ukazatele pro určení míry 
udržitelnosti ekonomické činnosti je proto 
třeba harmonizovat na úrovni EU, aby se 
odstranily překážky pro fungování 
vnitřního trhu a zamezilo jejich vzniku
v budoucnosti. Při této harmonizaci 
informací, parametrů a kritérií si budou 
hospodářské subjekty moci snadněji 
obstarat finanční prostředky pro své 
environmentálně udržitelné činnosti přes 
hranice, neboť jejich ekonomické činnosti 
bude možno porovnat podle jednotných 
kritérií a ukazatelů, aby mohly být 
vybrány jako podkladová aktiva pro 
environmentálně udržitelné investice. 
Přilákat investice přes hranice v rámci 
Unie proto bude snazší.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Kromě toho, pokud účastníci trhu 
neposkytnou investorům žádné vysvětlení 
ohledně toho, jak činnosti, do nichž 
investují, přispějí k environmentálním 
cílům, nebo pokud budou při vysvětlování 
toho, co je „udržitelná“ ekonomická 
činnost, používat rozdílné pojmy, bude pro 
investory nepřiměřeně obtížné tyto různé 
finanční produkty ověřit a porovnat. Bylo 
zjištěno, že tato skutečnost investory 
od investování do „zelených“ finančních 
produktů odrazuje. Nedostatečná důvěra 
investorů má navíc na trhu s udržitelnými 
investicemi závažné negativní dopady. 
Dále se ukázalo, že vnitrostátní předpisy 
nebo tržní iniciativy přijaté za účelem 
řešení této otázky v rámci vnitrostátních 
hranic povedou k fragmentaci vnitřního 
trhu. Pokud účastníci finančního trhu 
budou zveřejňovat, jakým způsobem 
finanční produkty, o nichž tvrdí, že jsou 
šetrné k životnímu prostředí, splňují 
environmentální cíle, a budou při tom 
používat pro celou Unii společná kritéria 
ohledně toho, co je environmentálně 
udržitelná ekonomická činnost, pomůže to 
investorům porovnat investiční příležitosti 
šetrné k životnímu prostředí přes hranice. 
Investoři budou do „zelených“ finančních 
produktů v celé Unii investovat s vyšší 
důvěrou, čímž se zlepší fungování 
vnitřního trhu.

(10) Kromě toho, pokud účastníci trhu 
nezveřejní to, jak činnosti, do nichž 
investují, negativně či pozitivně přispějí
k environmentálním cílům, nebo pokud 
budou při vysvětlování toho, co je míra 
environmentální udržitelnosti ekonomické 
činnosti, používat rozdílné parametry
a kritéria pro určení dopadu, bude pro 
investory nepřiměřeně obtížné tyto různé 
finanční produkty ověřit a porovnat. Bylo 
zjištěno, že tato skutečnost investory 
od investování do udržitelných finančních 
produktů odrazuje. Nedostatečná důvěra 
investorů má navíc na trhu s udržitelnými 
investicemi závažné negativní dopady. 
Dále se ukázalo, že vnitrostátní předpisy 
nebo tržní iniciativy přijaté za účelem 
řešení této otázky v rámci vnitrostátních 
hranic povedou k fragmentaci vnitřního 
trhu. Pokud účastníci finančního trhu 
budou zveřejňovat, jakým způsobem 
finanční produkty, o nichž tvrdí, že jsou 
šetrné k životnímu prostředí, splňují 
environmentální cíle, a budou při tom 
používat pro celou Unii společná kritéria 
ohledně toho, co je environmentálně 
udržitelná ekonomická činnost, pomůže to 
investorům porovnat dopad investičních 
příležitostí na životní prostředí přes 
hranice. Investoři budou do „zelených“
finančních produktů v celé Unii investovat
s vyšší důvěrou, čímž se zlepší fungování 
vnitřního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Za účelem dosažení smysluplného 
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dopadu na životní prostředí a širšího 
dopadu na udržitelnost, snížení zbytečné 
administrativní zátěže zúčastněných stran
a usnadnění růstu financování 
udržitelných ekonomických činností ze 
strany evropských finančních trhů by 
taxonomie měla být založena na 
harmonizovaných, porovnatelných
a jednotných ukazatelích, alespoň včetně 
ukazatelů pro oběhové hospodářství. Tyto 
ukazatele by měly být sladěny s jednotnou 
metodikou posuzování životního cyklu
a uplatňovány ve všech regulačních 
iniciativách Unie. Měly by být základem 
pro posuzování environmentálního rizika
a dopadu ekonomických činností
a investic.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10b) Ukazatele by měly být 
harmonizovány na základě existujících 
aktivit, jako je například činnost Komise, 
Evropské agentury pro životní prostředí
a OECD, a měly by zachycovat dopad na 
životní prostředí z hlediska CO2 a dalších 
emisí, biologickou rozmanitost, produkci 
odpadu, využívání energie a obnovitelné 
energie, surovin a vody a přímé a nepřímé 
využívání půdy, jak je stanoveno rámcem 
Komise pro sledování oběhového 
hospodářství (COM/2018/29 final), 
akčním plánem EU pro oběhové 
hospodářství (COM/2015/0614 final)
a usnesením Evropského parlamentu ze 
dne 9. července 2015 o účinném využívání 
zdrojů: směrem k oběhovému 
hospodářství (2014/2208(INI)).

Or. en
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby byly odstraněny stávající 
překážky ve fungování vnitřního trhu
a bylo zamezeno vzniku takovýchto 
překážek v budoucnosti, měly by být 
členské státy povinny používat při 
zavádění požadavků pro aktéry na trhu za 
účelem označování finančních produktů 
nebo korporátních dluhopisů, které jsou na 
vnitrostátní úrovni na trh uváděny jako 
environmentálně udržitelné, společnou 
koncepci environmentálně udržitelných
investic. Ze stejných důvodů by správci 
fondů a institucionální investoři, kteří 
udávají, že sledují environmentální cíle, 
měli používat stejnou koncepci 
environmentálně udržitelných investic při 
zveřejňování údajů o naplňování těchto 
cílů.

(11) Aby byly odstraněny stávající 
překážky ve fungování vnitřního trhu
a bylo zamezeno vzniku takovýchto 
překážek v budoucnosti, měly by být 
členské státy a Unie povinny používat při 
zavádění požadavků pro aktéry na trhu za 
účelem označování finančních produktů, 
služeb nebo korporátních dluhopisů, které 
jsou na vnitrostátní úrovni na trh uváděny 
jako environmentálně udržitelné, 
společnou koncepci týkající se míry 
environmentální udržitelnosti investic. Ze 
stejných důvodů by správci fondů
a institucionální investoři, kteří udávají, že 
sledují environmentální cíle, měli používat 
stejnou koncepci environmentálně 
udržitelných investic a stejné ukazatele, 
parametry a kritéria pro výpočet dopadu 
na životní prostředí při zveřejňování údajů
o naplňování těchto cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Stanovení kritérií pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti může přimět podniky, aby 
dobrovolně zveřejňovaly na svých 
internetových stránkách informace
o environmentálně udržitelných 
ekonomických činnostech, které 
provádějí. Tyto informace pomohou 

(12) Informace o dopadu činností na 
životní prostředí pomohou příslušným 
aktérům na finančních trzích nejen snadno 
zjistit míru environmentální udržitelnosti 
ekonomických činností prováděných 
podniky, ale usnadní to podnikům
i získávání finančních prostředků.
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příslušným aktérům na finančních trzích 
nejen snadno zjistit, které podniky 
provádějí environmentálně udržitelné 
ekonomické činnosti, ale usnadní to těmto
podnikům i získávání finančních 
prostředků na jejich zelené činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Unijní klasifikace 
environmentálně udržitelných
ekonomických činností by měla umožnit 
rozvoj budoucích politik Unie, včetně 
celounijních norem pro environmentálně 
udržitelné finanční produkty, a v konečném 
důsledku zavedení značek, kterým bude 
formálně uznáno dodržování uvedených 
norem v celé Unii. Jednotné právní 
požadavky pro považování investic za 
environmentálně udržitelné, které budou 
založeny na jednotných kritériích pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti, jsou nezbytným východiskem pro 
budoucí právní předpisy Unie zaměřené na 
umožnění těchto investic.

(13) Celounijní ukazatele pro určení 
dopadu ekonomických činností na životní 
prostředí by měly umožnit rozvoj 
budoucích politik Unie, včetně 
celounijních norem pro environmentálně 
udržitelné finanční produkty, a v konečném 
důsledku zavedení značek, kterým bude 
formálně uznáno dodržování uvedených 
norem v celé Unii, a rovněž by měly být 
základem pro další ekonomická, regulační
a obezřetnostní opatření. Jednotné právní 
požadavky pro zohlednění míry 
environmentální udržitelnosti investic, 
které budou založeny na jednotných 
kritériích pro míru environmentální 
udržitelnosti ekonomických činností a na 
společných ukazatelích pro posuzování 
dopadu investic na životní prostředí, jsou 
nezbytným východiskem pro budoucí 
právní předpisy Unie zaměřené na 
usnadnění přechodu z investic
s negativním dopadem na životní prostředí 
na investice s dopadem pozitivním.

Or. en



PR\1169017CS.docx 15/67 PE630.512v01-00

CS

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V souvislosti s dosahováním cílů 
udržitelného rozvoje v Unii se při 
nasměrování soukromých investic 
paralelně s veřejnými výdaji směrem
k udržitelným investicím ukázala jako 
účinná politická rozhodnutí, např. 
vytvoření Evropského fondu pro 
strategické investice. Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/101727

stanoví cíl, aby v rámci Evropského fondu 
pro strategické investice bylo 40 % investic 
určeno na projekty infrastruktury a inovace 
obsahující složky týkající se klimatu. 
Společná kritéria pro udržitelnost 
ekonomických činností by mohla být 
základem pro budoucí podobné iniciativy 
Unie na podporu investic, které budou 
sledovat cíle související s klimatem nebo 
jiné environmentální cíle.

(14) V souvislosti s dosahováním cílů 
udržitelného rozvoje v Unii by při 
nasměrování soukromých investic 
paralelně s veřejnými výdaji směrem
k udržitelným investicím mohla být účinná 
politická rozhodnutí, např. vytvoření 
Evropského fondu pro strategické 
investice. Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2015/101727 stanoví cíl, aby
v rámci Evropského fondu pro strategické 
investice bylo 40 % investic určeno na 
projekty infrastruktury a inovace 
obsahující složky týkající se klimatu. 
Společná kritéria pro udržitelnost 
ekonomických činností a společné 
ukazatele pro posuzování dopadu na 
životní prostředí by mohly být základem 
pro budoucí podobné iniciativy Unie 
na podporu investic, které budou sledovat 
cíle související s klimatem nebo jiné 
environmentální cíle.

__________________ __________________

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/2396 ze dne 13. prosince 2017, 
kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013
a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení 
doby trvání Evropského fondu pro 
strategické investice, jakož i zavedení 
technických zlepšení daného fondu
a Evropského centra pro investiční 
poradenství (Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 
34).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/2396 ze dne 13. prosince 2017, 
kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013
a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení 
doby trvání Evropského fondu pro 
strategické investice, jakož i zavedení 
technických zlepšení daného fondu
a Evropského centra pro investiční 
poradenství (Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 
34).

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby se předešlo fragmentaci trhu, 
stejně jako poškozování zájmů spotřebitelů
v důsledku odlišných názorů na 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti, měly by vnitrostátní požadavky, 
které by měli účastníci trhu dodržovat, 
pokud chtějí uvádět na trh finanční 
produkty nebo podnikové dluhopisy jako 
environmentálně udržitelné, vycházet
z jednotných kritérií pro environmentálně 
udržitelné ekonomické činnosti. K těmto 
aktérům na trhu patří účastníci finančního 
trhu, kteří nabízejí „zelené“ finanční 
produkty, a nefinanční společnosti 
vydávající „zelené“ podnikové dluhopisy.

(15) Aby se předešlo fragmentaci trhu, 
stejně jako poškozování zájmů spotřebitelů
v důsledku odlišných názorů na míru 
environmentální udržitelnosti 
ekonomických činností, měly by 
vnitrostátní požadavky, které by měli 
účastníci trhu dodržovat, pokud chtějí 
uvádět na trh finanční produkty nebo 
podnikové dluhopisy uvedené v tomto 
nařízení jako environmentálně udržitelné, 
vycházet z jednotných kritérií pro
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti. K těmto aktérům na trhu patří 
účastníci finančního trhu, kteří nabízejí 
udržitelné finanční produkty nebo služby,
a nefinanční společnosti vydávající 
udržitelné podnikové dluhopisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby se zabránilo poškozování 
zájmů spotřebitelů, měli by správci fondů
a institucionální investoři nabízející 
finanční produkty jako environmentálně 
udržitelné zveřejňovat, jak a do jaké míry 
byla při určování environmentální 
udržitelnosti investic použita kritéria pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti. Zveřejněné informace by měly 
pomoci investorům pochopit, jaký je
procentní podíl investic do 
environmentálně udržitelných 
ekonomických činností v porovnání se 
všemi ekonomickými činnostmi, a tudíž do 
jaké míry jsou investice environmentálně 
udržitelné. Komise by měla upřesnit, jaké 
informace mají být pro tento účel 

(16) Aby byli informováni drobní 
(retailoví) investoři a aby se zajistila 
ochrana spotřebitelů, měli by správci 
fondů a institucionální investoři nabízející 
finanční produkty jako environmentálně 
udržitelné zveřejňovat míru
environmentální udržitelnosti investic
a jejich dopad na životní prostředí. 
Zveřejněné informace by měly pomoci 
investorům pochopit kritéria a ukazatele, 
jež se používají k určování dopadu na 
životní prostředí, míru environmentální 
udržitelnosti investic a rovněž procentní 
podíl obratu společností, do nichž bylo 
investováno, na podporu činností, které 
jsou považovány za environmentálně 
udržitelné nebo mají negativní dopad na 
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zveřejňovány. Uvedené informace by měly 
umožnit příslušným vnitrostátním orgánům 
snadno ověřit splnění povinnosti zveřejnění
a vynucovat tuto povinnost v souladu
s platnými vnitrostátními právními 
předpisy.

životní prostředí. Komise by měla upřesnit, 
jaké informace mají být pro tento účel 
zveřejňovány. Uvedené informace by měly 
umožnit příslušným vnitrostátním orgánům
a evropským orgánům dohledu snadno 
ověřit splnění povinnosti zveřejnění
a vynucovat tuto povinnost v souladu
s platnými vnitrostátními právními 
předpisy. Požadavky na zveřejnění by 
měly vycházet z činnosti globální 
iniciativy pro podávání zpráv a ze zásad 
odpovědného investování OSN.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Aby se zabránilo jejímu obcházení, 
měla by tato povinnost platit i v případě, že 
jsou finanční produkty nabízeny s tím, že 
mají podobné vlastnosti jako 
environmentálně udržitelné investice, 
včetně těch, které mají za cíl ochranu 
životního prostředí v širším smyslu. Po 
účastnících finančního trhu by se nemělo 
vyžadovat, aby investovali pouze do 
environmentálně udržitelných 
ekonomických činností, které byly určeny 
podle technických screeningových kritérií 
stanovených v tomto nařízení. Měli by být 
pobízeni k tomu, aby informovali Komisi, 
pokud se domnívají, že by nějaká 
ekonomická činnost, která nesplňuje 
technická screeningová kritéria nebo pro 
kterou taková kritéria dosud nebyla 
stanovena, měla být považována za 
environmentálně udržitelnou, a pomohli 
tak Komisi posoudit, zda je vhodné 
technická screeningová kritéria doplnit 
nebo aktualizovat.

(17) Aby se zabránilo jejímu obcházení, 
měla by tato povinnost platit i v případě, že 
jsou finanční produkty nabízeny s tím, že 
mají podobné vlastnosti jako 
environmentálně udržitelné investice, 
včetně těch, které mají za cíl ochranu 
životního prostředí v širším smyslu. Po 
účastnících finančního trhu by se nemělo 
vyžadovat, aby investovali pouze do 
environmentálně udržitelných 
ekonomických činností, které byly určeny 
podle technických screeningových kritérií 
stanovených v tomto nařízení. Měli by být 
pobízeni k tomu, aby informovali Komisi, 
pokud se domnívají, že by nějaká 
ekonomická činnost, pro kterou taková 
kritéria dosud nebyla stanovena, měla být 
považována za environmentálně 
udržitelnou, a pomohli tak Komisi 
posoudit, zda je vhodné technická 
screeningová kritéria doplnit nebo 
aktualizovat.

Or. en



PE630.512v01-00 18/67 PR\1169017CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Pro účely určení toho, zda je 
ekonomická činnost environmentálně 
udržitelná, by měl být vypracován 
vyčerpávající seznam environmentálních 
cílů.

(18) Pro účely určení míry 
environmentální udržitelnosti ekonomické 
činnosti by měl být vypracován 
vyčerpávající seznam environmentálních 
cílů založených na ukazatelích, které měří 
dopad na životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Pro každý environmentální cíl by 
měla být stanovena jednotná kritéria, podle 
nichž by se posuzovalo, zda ekonomické 
činnosti významným způsobem přispívají
k dosažení tohoto cíle. Jedním z prvků 
jednotných kritérií by měl být požadavek, 
aby nebyl vážně poškozován žádný
z environmentálních cílů stanovených
v tomto nařízení. Mělo by se tak předejít 
tomu, že investice budou považovány za 
environmentálně udržitelné, i když 
ekonomické činnosti, které těchto investic 
využívají, způsobují škody na životním 
prostředí v rozsahu, který převažuje nad 
jejich přínosem k environmentálnímu cíli. 
Podmínky, aby bylo dosaženo významného 
přínosu a nebyla způsobena vážná škoda, 
by měly umožnit, aby investice 
do environmentálně udržitelných 
ekonomických činností byly pro 
environmentální cíle skutečně přínosem.

(20) Pro každý environmentální cíl by 
měla být stanovena jednotná kritéria
založená na informacích poskytnutých 
prostřednictvím harmonizovaných 
ukazatelů, podle nichž by se posuzovalo, 
zda ekonomické činnosti významným 
způsobem přispívají k dosažení tohoto cíle. 
Jedním z prvků jednotných kritérií by měl 
být požadavek, aby nebyl vážně 
poškozován žádný z environmentálních 
cílů stanovených v tomto nařízení. Mělo by 
se tak předejít tomu, že investice budou 
považovány za environmentálně udržitelné,
i když ekonomické činnosti, které těchto 
investic využívají, způsobují škody 
na životním prostředí v rozsahu, který 
převažuje nad jejich přínosem
k environmentálnímu cíli. Podmínky, aby 
bylo dosaženo významného přínosu
a nebyla způsobena vážná škoda, by měly 
umožnit, aby investice do environmentálně 
udržitelných ekonomických činností byly 
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pro environmentální cíle skutečně 
přínosem.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) S ohledem na společný závazek 
Evropského parlamentu, Rady a Komise 
plnit zásady zakotvené v evropském pilíři 
sociálních práv ve prospěch udržitelného 
růstu podporujícího začlenění a uznání 
významu mezinárodních minimálních 
lidských a pracovních práv a norem by měl 
být soulad s minimálními zárukami 
podmínkou pro to, aby mohly být 
ekonomické činnosti považovány za 
environmentálně udržitelné. Z tohoto 
důvodu by měly být ekonomické činnosti 
považovány za environmentálně udržitelné, 
pokud je při jejich provádění dodržována 
Deklarace Mezinárodní organizace práce 
(MOP) o základních principech a právech
v práci a osm základních úmluv MOP. 
Základní úmluvy MOP definují lidská
a pracovní práva, která by podniky měly 
dodržovat. Některé z těchto mezinárodních 
norem jsou rovněž zakotveny v Listině 
základních práv Evropské unie, zejména 
zákaz otroctví a nucených prací a zásada 
nediskriminace. Těmito minimálními 
zárukami není dotčeno uplatňování 
případných přísnějších požadavků 
na životní prostředí, zdraví a bezpečnost
i sociální udržitelnost stanovených
v právních předpisech Unie.

(21) S ohledem na společný závazek 
Evropského parlamentu, Rady a Komise 
plnit zásady zakotvené v evropském pilíři 
sociálních práv ve prospěch udržitelného 
růstu podporujícího začlenění a uznání 
významu mezinárodních minimálních 
lidských a pracovních práv a norem by měl 
být soulad s minimálními zárukami 
podmínkou pro to, aby mohly být 
ekonomické činnosti považovány za 
environmentálně udržitelné. Z tohoto 
důvodu by měly být ekonomické činnosti 
považovány za environmentálně udržitelné, 
pokud je při jejich provádění dodržována 
Deklarace Mezinárodní organizace práce 
(MOP) o základních principech a právech
v práci a osm základních úmluv MOP, 
jakož i Mezinárodní listina lidských práv, 
Listina základní práv Evropské unie, 
Deklarace Organizace spojených národů
o právech původních obyvatel, Úmluva 
OSN o ochraně světového kulturního
a přírodního dědictví, obecné zásady OSN
v oblasti podnikání a lidských práv
a pokyny OECD pro nadnárodní 
společnosti a zásady odpovědného 
investování OSN. Základní úmluvy MOP 
definují lidská a pracovní práva, která by 
podniky měly dodržovat. Některé z těchto 
mezinárodních norem jsou rovněž 
zakotveny v Listině základních práv 
Evropské unie, zejména zákaz otroctví
a nucených prací a zásada nediskriminace. 
Těmito minimálními zárukami není 
dotčeno uplatňování případných přísnějších 
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požadavků na životní prostředí, zdraví
a bezpečnost i sociální udržitelnost 
stanovených v právních předpisech Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Vzhledem ke specifickým 
technickým údajům potřebným
k posouzení dopadu ekonomické činnosti 
na životní prostředí a k rychle se měnícímu 
charakteru jak vědy, tak technologií by se 
měla kritéria pro environmentálně 
udržitelné ekonomické činnosti podle 
těchto změn pravidelně upravovat. Aby 
byla kritéria aktualizovaná, zakládala se na 
vědeckých poznatcích a na názorech 
odborníků i relevantních zúčastněných 
stran, měly by být podmínky významného 
přínosu a vážné škody pro různé 
ekonomické činnosti specifikovány s vyšší 
přesností a měly by být pravidelně 
aktualizovány. Za tímto účelem by měla 
Komise stanovit dostatečně podrobná
a kalibrovaná technická screeningová 
kritéria pro různé ekonomické činnosti, a to 
na základě technických údajů vícestranné 
platformy pro udržitelné finance.

(22) Vzhledem ke specifickým 
technickým údajům potřebným
k posouzení dopadu ekonomické činnosti 
na životní prostředí a k rychle se měnícímu 
charakteru jak vědy, tak technologií by se 
měla kritéria relevantní pro určování míry 
environmentální udržitelnosti 
ekonomických činností podle těchto změn 
pravidelně upravovat. Aby byla kritéria 
aktuální a zakládala se na vědeckých 
poznatcích a na názorech odborníků
i relevantních zúčastněných stran,
a ukazatele rovněž, měly by být podmínky 
významného přínosu a vážné škody pro 
různé ekonomické činnosti specifikovány
s vyšší přesností a měly by být pravidelně 
aktualizovány. Za tímto účelem by měla 
Komise stanovit dostatečně podrobná
a kalibrovaná technická screeningová 
kritéria a soubor harmonizovaných 
ukazatelů pro různé ekonomické činnosti,
a to na základě technických údajů 
vícestranné platformy pro udržitelné 
finance.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Ekonomická činnost by neměla být 
považována za environmentálně 
udržitelnou, pokud namísto přínosů životní 
prostředí spíše poškozuje. Technická 
screeningová kritéria by měla určit 
minimální požadavky nezbytné k tomu, 
aby se zabránilo významnému poškozování 
jiných cílů. Při stanovování a aktualizaci 
technických screeningových kritérií by 
měla Komise zajistit, aby tato kritéria byla 
založena na dostupných vědeckých 
poznatcích a aby byla pravidelně 
aktualizována. Pokud vědecké hodnocení 
neumožní určit riziko s dostatečnou mírou 
jistoty, měla by se uplatnit zásada 
předběžné opatrnosti v souladu
s článkem 191 SFEU.

(24) Ekonomická činnost by neměla být 
považována za environmentálně 
udržitelnou, pokud namísto přínosů životní 
prostředí spíše poškozuje, a také by 
neměla významně ohrožovat žádné
z ostatních environmentálních cílů. 
Technická screeningová kritéria založená 
na harmonizovaných ukazatelích by měla 
určit minimální požadavky nezbytné
k tomu, aby se zabránilo významnému 
poškozování jiných cílů a posuzování 
negativního dopadu. Při stanovování
a aktualizaci technických screeningových 
kritérií a harmonizovaných ukazatelů by 
měla Komise zajistit, aby tato kritéria byla 
založena na dostupných vědeckých 
poznatcích a aby byla pravidelně 
aktualizována, a ukazatele stejně tak. 
Pokud vědecké hodnocení neumožní určit 
riziko s dostatečnou mírou jistoty, měla by 
se uplatnit zásada předběžné opatrnosti
v souladu s článkem 191 SFEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Při stanovování a aktualizaci 
technických screeningových kritérií by 
Komise měla zohlednit příslušné právní 
předpisy Unie, jakož i nelegislativní 
nástroje Unie, které již byly zavedeny, 
včetně nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 66/2010,37 systému EU pro 
environmentální řízení podniků a audit,38

kritérií EU pro zelené veřejné zakázky39

a probíhající práce na pravidlech týkajících 
se environmentální stopy produktů
a organizací.40 Aby nedocházelo ke 

(25) Při stanovování a aktualizaci 
technických screeningových kritérií
a souboru harmonizovaných ukazatelů by 
Komise měla zohlednit příslušné právní 
předpisy Unie, jakož i nelegislativní 
nástroje Unie, které již byly zavedeny, 
včetně nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 66/2010,37 systému EU pro 
environmentální řízení podniků a audit,38

kritérií EU pro zelené veřejné zakázky,39

platformy Komise pro oběhové 
hospodářství, evropské platformy 
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zbytečným rozporům s klasifikacemi 
ekonomických činností, které již existují 
pro jiné účely, měla by Komise rovněž 
zohlednit statistické klasifikace týkající se 
odvětví environmentálních výrobků
a služeb, konkrétně klasifikaci činností
a výdajů na ochranu životního prostředí 
(CEPA) a klasifikaci činností v oblasti 
hospodaření s přírodními zdroji 
(CReMA).41

posuzování životního cyklu, a probíhající 
práce na pravidlech týkajících se 
environmentální stopy produktů
a organizací.40 Aby nedocházelo ke 
zbytečným rozporům s klasifikacemi 
ekonomických činností, které již existují 
pro jiné účely, měla by Komise rovněž 
zohlednit statistické klasifikace týkající se 
odvětví environmentálních výrobků
a služeb, konkrétně klasifikaci činností
a výdajů na ochranu životního prostředí 
(CEPA) a klasifikaci činností v oblasti 
hospodaření s přírodními zdroji 
(CReMA).41

__________________ __________________

37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009
o ekoznačce EU (Úř. věst. L 27, 30.1.2010, 
s. 1).

37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009
o ekoznačce EU (Úř. věst. L 27, 30.1.2010, 
s. 1).

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 
2009 o dobrovolné účasti organizací
v systému Společenství pro 
environmentální řízení podniků a audit 
(EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 
761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES
a 2006/193/ES (Úř. věst. L 342, 
22.12.2009, s. 1–45).

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 
2009 o dobrovolné účasti organizací
v systému Společenství pro 
environmentální řízení podniků a audit 
(EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 
761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES
a 2006/193/ES (Úř. věst. L 342, 
22.12.2009, s. 1–45).

39 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru
a Výboru regionů – Zadávání veřejných 
zakázek v zájmu lepšího životního 
prostředí {SEC(2008) 2124} {SEC(2008) 
2125} {SEC(2008) 2126} 
COM/2008/0400 final.

39 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru
a Výboru regionů – Zadávání veřejných 
zakázek v zájmu lepšího životního 
prostředí {SEC(2008) 2124} {SEC(2008) 
2125} {SEC(2008) 2126} 
COM/2008/0400 final.

40 2013/179/EU: Doporučení Komise ze 
dne 9. dubna 2013 o používání společných 
metod pro měření a sdělování 
environmentálního profilu životního cyklu 
produktů a organizací (Úř. věst. L 124, 
4.5.2013, s. 1–210).

40 2013/179/EU: Doporučení Komise ze 
dne 9. dubna 2013 o používání společných 
metod pro měření a sdělování 
environmentálního profilu životního cyklu 
produktů a organizací (Úř. věst. L 124, 
4.5.2013, s. 1–210).

41 Přílohy 4 a 5 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 538/2014 ze 
dne 16. dubna 2014, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 691/2011 o evropských 

41 Přílohy 4 a 5 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 538/2014 ze 
dne 16. dubna 2014, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 691/2011 o evropských 
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environmentálních hospodářských účtech 
(Úř. věst. L 158, 27.5.2014).

environmentálních hospodářských účtech 
(Úř. věst. L 158, 27.5.2014).

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Při stanovování a aktualizaci 
technických screeningových kritérií by 
Komise měla rovněž zohlednit specifika 
odvětví infrastruktury a environmentální, 
sociální a ekonomické externality v rámci 
analýzy nákladů a přínosů. V tomto ohledu 
by měla Komise vzít do úvahy práci 
mezinárodních organizací, např. OECD, 
příslušné právní předpisy a normy Unie, 
mimo jiné směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2001/42/ES,42 směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2011/92/EU,43 směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2014/23/EU,44 směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2014/24/EU,45 směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2014/25/EU46

a stávající metodiku. V této souvislosti by 
měla technická screeningová kritéria 
podporovat vhodné rámce správy 
integrující environmentální, sociální
a správní faktory, jak je uvedeno
v zásadách odpovědného investování 
OSN,47 ve všech fázích životního cyklu 
projektu.

(26) Při stanovování a aktualizaci 
technických screeningových kritérií
a harmonizovaných ukazatelů by Komise 
měla rovněž zohlednit specifika různých
odvětví a environmentální, sociální
a ekonomické externality v rámci analýzy 
nákladů a přínosů. V tomto ohledu by měla 
Komise vzít do úvahy práci mezinárodních 
organizací, např. OECD, příslušné právní 
předpisy a normy Unie, mimo jiné směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2001/42/ES,42 směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2011/92/EU,43 směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2014/23/EU,44 směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2014/24/EU,45 směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2014/25/EU46 a stávající metodiku. V této 
souvislosti by měla technická screeningová 
kritéria a ukazatele podporovat vhodné 
rámce správy integrující environmentální, 
sociální a správní faktory, jak je uvedeno
v zásadách odpovědného investování 
OSN,47 ve všech fázích životního cyklu 
projektu.

__________________ __________________

42 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001
o posuzování vlivů některých plánů
a programů na životní prostředí (Úř. věst. L 
197, 21.7.2001, s. 30).

42 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001
o posuzování vlivů některých plánů
a programů na životní prostředí (Úř. věst. L 
197, 21.7.2001, s. 30).

43 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 
2011 o posuzování vlivů některých 

43 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 
2011 o posuzování vlivů některých 
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veřejných a soukromých záměrů na životní 
prostředí (Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1).

veřejných a soukromých záměrů na životní 
prostředí (Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1).

44 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014
o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 1).

44 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014
o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 1).

45 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014
o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 
směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 65).

45 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014
o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 
směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 65).

46 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014
o zadávání zakázek subjekty působícími
v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb a 
o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 
94, 28.3.2014, s. 243).

46 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014
o zadávání zakázek subjekty působícími
v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb a 
o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 
94, 28.3.2014, s. 243).

47

https://www.unpri.org/download?ac=1534.

47

https://www.unpri.org/download?ac=1534.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby se předešlo narušení 
hospodářské soutěže při získávání financí 
na environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti, měla by technická screeningová 
kritéria zajistit, aby veškeré relevantní 
ekonomické činnosti v konkrétním odvětví
mohly být považovány za environmentálně 
udržitelné a bylo s nimi zacházeno stejně, 
pokud přispívají stejnou měrou k jednomu 
nebo více environmentálním cílům 
stanoveným v tomto nařízení. Potenciální 
schopnost přispívat k uvedeným 
environmentálním cílům se však může
v různých odvětvích lišit, což by se mělo
v kritériích odrazit. Nicméně v rámci 

(27) Za účelem podpory 
environmentálně udržitelných inovací
a aby se předešlo narušení hospodářské 
soutěže při získávání financí na 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti, měla by technická screeningová 
kritéria zajistit, aby relevantní ekonomické 
činnosti v hlavních ekonomických 
odvětvích, mj. včetně zemědělství, 
stavebnictví, energetiky, dopravy a výroby,
mohly být považovány za environmentálně 
udržitelné a bylo s nimi zacházeno stejně, 
pokud přispívají stejnou měrou k jednomu 
nebo více environmentálním cílům 
stanoveným v tomto nařízení. Potenciální 
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jednotlivých odvětví by tato kritéria 
neměla nespravedlivě znevýhodňovat 
určité ekonomické činnosti na úkor jiných, 
pokud prvně jmenované činnosti přispívají
k environmentálním cílům ve stejném 
rozsahu jako ty druhé.

schopnost přispívat k uvedeným 
environmentálním cílům se však může
v různých odvětvích lišit, což by se mělo
v kritériích odrazit. Nicméně v rámci 
jednotlivých odvětví by tato kritéria 
neměla nespravedlivě znevýhodňovat 
určité ekonomické činnosti na úkor jiných, 
pokud prvně jmenované činnosti přispívají
k environmentálním cílům ve stejném 
rozsahu jako ty druhé.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Je obzvláště důležité, aby Komise 
při přípravě technických screeningových 
kritérií vedla odpovídající konzultace
v souladu s požadavky na zlepšování 
právní úpravy. Do postupu stanovování
a aktualizace technických screeningových 
kritérií by se měly rovněž zapojit 
relevantní zúčastněné strany a postup by 
měl vycházet z doporučení odborníků, kteří 
mají prokazatelné znalosti a zkušenosti
v příslušných oblastech. Za tímto účelem 
by Komise měla vytvořit platformu pro 
udržitelné finance. Tato platforma by měla 
být složena z odborníků zastupujících jak 
veřejný, tak soukromý sektor. Mezi 
zástupce veřejného sektoru by měli patřit 
odborníci z Evropské agentury pro životní 
prostředí, evropských orgánů dohledu
a Evropské investiční banky. Mezi 
odborníky ze soukromého sektoru by měli 
patřit zástupci relevantních zúčastněných 
stran, včetně aktérů finančního trhu, 
univerzit, výzkumných ústavů, sdružení
a organizací. Platforma by měla poskytovat 
Komisi poradenství v otázkách rozvoje, 
analýzy a přezkumu technických 
screeningových kritérií, včetně jejich 

(32) Je obzvláště důležité, aby Komise 
při přípravě technických screeningových 
kritérií vedla odpovídající konzultace
v souladu s požadavky na zlepšování 
právní úpravy. Do postupu stanovování
a aktualizace technických screeningových 
kritérií a harmonizovaných ukazatelů by 
se měly rovněž zapojit relevantní 
zúčastněné strany a postup by měl 
vycházet z vědeckých poznatků, 
osvědčených postupů a doporučení 
odborníků, kteří mají prokazatelné znalosti
a zkušenosti v příslušných oblastech. Za 
tímto účelem by Komise měla vytvořit 
platformu pro udržitelné finance. Tato 
platforma by měla být složena z odborníků 
zastupujících jak veřejný, tak soukromý 
sektor. Mezi zástupce veřejného sektoru by 
měli patřit odborníci z Evropské agentury 
pro životní prostředí, evropských orgánů 
dohledu a Evropské investiční banky. Mezi 
odborníky ze soukromého sektoru by měli 
patřit zástupci relevantních zúčastněných 
stran, včetně aktérů finančního trhu, 
univerzit, výzkumných ústavů, sdružení
a organizací. Platforma by měla poskytovat 
Komisi poradenství v otázkách rozvoje, 
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možného vlivu na oceňování aktiv, která 
byla podle stávající praxe na trhu až 
do přijetí technických screeningových 
kritérií považována za zelená aktiva. 
Platforma by měla rovněž Komisi 
poskytovat poradenství o tom, zda jsou
technická screeningová kritéria vhodná pro 
další použití v budoucích politických 
iniciativách Unie, jejichž cílem je 
usnadnění udržitelných investic.

analýzy a přezkumu technických 
screeningových kritérií
a harmonizovaných ukazatelů, včetně 
jejich možného vlivu na oceňování aktiv, 
která byla podle stávající praxe na trhu až 
do přijetí technických screeningových 
kritérií založených na harmonizovaných 
ukazatelích považována za udržitelná
aktiva nebo aktiva, jež mají na životní 
prostředí negativní dopad. Platforma by 
měla rovněž Komisi poskytovat 
poradenství o tom, zda se technická 
screeningová kritéria a ukazatele hodí pro 
další použití v budoucích politických 
iniciativách Unie, jejichž cílem je 
usnadnění udržitelných investic.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Za účelem upřesnění požadavků 
stanovených v tomto nařízení, a zejména za 
účelem stanovení a aktualizace dostatečně 
podrobných a kalibrovaných technických 
screeningových kritérií pro různé 
ekonomické činnosti z hlediska toho, co 
představuje významný přínos a vážnou 
škodu pro environmentální cíle, by měla 
být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
pokud jde o informace požadované 
ke splnění povinnosti zveřejňování, která je 
stanovena v čl. 4 odst. 3, a technická 
screeningová kritéria uvedená v čl. 6 
odst. 2, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 9 
odst. 2, čl. 10 odst. 2 a čl. 11 odst. 2. Je 
obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby 
tyto konzultace probíhaly v souladu se 

(33) Za účelem upřesnění požadavků 
stanovených v tomto nařízení, a zejména za 
účelem stanovení a aktualizace dostatečně 
podrobných a kalibrovaných technických 
screeningových kritérií a ukazatelů pro 
různé ekonomické činnosti z hlediska toho, 
co představuje významný přínos a vážnou 
škodu pro environmentální cíle, by měla 
být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
pokud jde o informace požadované 
ke splnění povinnosti zveřejňování, která je 
stanovena v čl. 4 odst. 3, a technická 
screeningová kritéria uvedená v čl. 6 
odst. 2, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 9 
odst. 2, čl. 10 odst. 2, čl. 11 odst. 2 a čl. 12 
odst. 2, jakož i specifikace minimálních 
záruk stanovené v čl. 13 odst. 3. Je 
obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
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zásadami stanovenými
v interinstitucionální dohodě o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 
13. dubna 2016. Aby se zajistila rovná 
účast na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci, měly by Evropský parlament
a Rada obdržet všechny dokumenty 
současně s odborníky z členských států
a odborníci Evropského parlamentu a Rady 
by měli mít systematicky přístup na 
zasedání odborných skupin Komise, které 
se přípravou aktů v přenesené pravomoci 
zabývají.

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby 
tyto konzultace probíhaly v souladu se 
zásadami stanovenými
v interinstitucionální dohodě o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 
13. dubna 2016. Aby se zajistila rovná 
účast na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci, měly by Evropský parlament
a Rada obdržet všechny dokumenty 
současně s odborníky z členských států
a odborníci Evropského parlamentu a Rady 
by měli mít systematicky přístup na 
zasedání odborných skupin Komise, které 
se přípravou aktů v přenesené pravomoci 
zabývají.

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Uplatňování tohoto nařízení by 
mělo být pravidelně přezkoumáváno, aby 
bylo možné posoudit pokrok při 
vypracování technických screeningových 
kritérií pro environmentálně udržitelné 
činnosti, používání definice 
environmentálně udržitelných investic,
a zda splnění povinností vyžaduje zavedení 
mechanismu ověřování. Tento přezkum by 
měl zahrnovat také posouzení, zda by měla 
být oblast působnosti tohoto nařízení 
rozšířena tak, aby se vztahovala na cíle 
sociální udržitelnosti.

(35) Uplatňování tohoto nařízení by 
mělo být pravidelně přezkoumáváno
alespoň po třech letech, aby bylo možné 
posoudit pokrok při vypracování 
technických screeningových kritérií
a harmonizovaných ukazatelů pro 
environmentálně udržitelné činnosti, 
používání definice environmentálně 
udržitelných investic nebo investic, jež 
mají negativní dopad na životní prostředí,
a zda splnění povinností vyžaduje zavedení 
mechanismu ověřování. Tento přezkum by 
měl zahrnovat také posouzení ustanovení 
nezbytných k rozšíření oblasti působnosti 
tohoto nařízení tak, aby se vztahovala 
na cíle sociální udržitelnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Jelikož cílů tohoto nařízení nemůže 
být dosaženo uspokojivě členskými státy, 
ale spíše jich, z důvodu potřeby zavést 
jednotná kritéria pro environmentálně 
udržitelné ekonomické činnosti na úrovni 
Unie, může být lépe dosaženo na úrovni 
Unie, může Unie přijmout opatření
v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy
o Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení těchto 
cílů,

(36) Jelikož cílů tohoto nařízení nemůže 
být dosaženo uspokojivě členskými státy, 
ale spíše jich, z důvodu potřeby zavést 
jednotná kritéria a ukazatele pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti na úrovni Unie, může být lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení těchto cílů,

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví kritéria pro 
určení toho, zda je ekonomická činnost 
environmentálně udržitelná, aby bylo 
možné stanovit míru environmentální 
udržitelnosti investice.

1. Toto nařízení stanoví kritéria pro 
určení míry environmentálního dopadu
a udržitelnosti ekonomické činnosti,
a tedy toho, zda je ekonomická činnost 
environmentálně udržitelná, aby bylo 
možné stanovit míru environmentální 
udržitelnosti investice provedené v rámci 
Unie nebo mimo ni.

Or. en
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) opatření přijatá členskými státy 
nebo Unií, kterými se stanovují požadavky 
na aktéry na trhu v souvislosti s finančními 
produkty nebo podnikovými dluhopisy, 
které jsou na trh uváděny jako 
environmentálně udržitelné;

a) opatření přijatá členskými státy 
nebo Unií, kterými se stanovují požadavky
týkající se udržitelnosti na aktéry na trhu
v souvislosti s finančními produkty nebo 
podnikovými dluhopisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) účastníky finančního trhu, kteří 
nabízejí finanční produkty jako 
environmentálně udržitelné investice nebo 
jako investice s podobnými vlastnostmi.

b) účastníky finančního trhu, kteří 
nabízejí finanční produkty.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) úvěrové instituce

Or. en



PE630.512v01-00 30/67 PR\1169017CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) společnosti, do nichž bylo 
investováno

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) „investicí, jež má negativní dopad 
na životní prostředí“ se rozumí investice, 
kterou se financuje jedna nebo více 
ekonomických činností, které významně 
poškozují životní prostředí, jak je 
stanoveno ve článku 12;

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) „úvěrovou institucí“ se rozumí 
úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 
bodu 1 nařízení (EU) č. 575/2013;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) „společností, do níž bylo 
investováno“ se rozumí jakýkoli
z kotovaných i nekotovaných podniků 
uvedených v článku 1 směrnice 
2013/34/EU, který obdrží podnikový úvěr 
nebo vydá obchodovatelné cenné papíry;

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) „environmentálními ukazateli“ se 
rozumí přinejmenším měření spotřeby 
zdrojů, jako jsou suroviny, energie, 
energie z obnovitelných zdrojů a voda, 
dopadu na ekosystémové služby, emisí 
včetně CO2, dopadu na biologickou 
rozmanitost a přímého a nepřímého 
využívání půdy a produkce odpadu, a to 
na základě vědeckých poznatků
a metodiky Komise pro posuzování 
životního cyklu a podle rámce Komise pro 
sledování oběhového hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c d (nové)



PE630.512v01-00 32/67 PR\1169017CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cd) „příslušným vnitrostátním 
orgánem“ se rozumí příslušné orgány 
nebo orgány dohledu v členských státech 
stanovené v aktech Unie uvedených v čl. 1 
odst. 2 nařízení (EU) č. 1095/2010, 
nařízení (EU) č. 1093/2010 a nařízení 
(EU) č. 1094/2010, které jsou příslušné 
pro kategorii účastníků finančního trhu, 
na něž se vztahuje požadavek na 
zveřejnění uvedený v článku 4 tohoto 
nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ce) „příslušným evropským orgánem 
dohledu“ se rozumí evropský orgán 
dohledu stanovený v aktech Unie 
uvedených v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 1093/2010, kterým se zřizuje Evropský 
orgán dohledu (Evropský orgán pro 
bankovnictví), nařízení (EU) č. 1094/2010
o zřízení Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro pojišťovnictví
a zaměstnanecké penzijní pojištění), 
nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení 
Evropského orgánu dohledu (Evropského 
orgánu pro cenné papíry a trhy), která 
zahrnují do své působnosti kategorii 
účastníků finančního trhu, na něž se 
vztahuje požadavek na zveřejnění uvedený
v článku 4 tohoto nařízení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „zmírňováním změny klimatu“ se 
rozumí udržení zvýšení průměrné globální 
teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti 
hodnotám před průmyslovou revolucí
a omezení nárůstu teploty tak, aby 
nepřekročila hranici 1,5 °C nad těmito 
hodnotami;

d) „zmírňováním změny klimatu“ se 
rozumí udržení zvýšení průměrné globální 
teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti 
hodnotám před průmyslovou revolucí
a omezení nárůstu teploty tak, aby 
nepřekročila hranici 1,5 °C nad těmito 
hodnotami, aniž by byl významně ohrožen 
jakýkoli z ostatních environmentálních 
cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „přizpůsobováním se změně 
klimatu“ se rozumí proces přizpůsobování 
se skutečnému a očekávanému klimatu
a jeho vlivům;

e) „přizpůsobováním se změně 
klimatu“ se rozumí proces přizpůsobování 
se skutečné a očekávané změně klimatu
a jejím vlivům;

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „oběhovým hospodářstvím“ se 
rozumí zachování hodnoty výrobků, 
materiálů a zdrojů v hospodářství po co 
nejdelší dobu a minimalizace odpadů, mj. 
uplatňováním hierarchie způsobů nakládání
s odpady, jak je stanovena v článku 4 

g) „oběhovým hospodářstvím“ se 
rozumí zachování hodnoty výrobků, 
materiálů a zdrojů v hospodářství na 
nejvyšší úrovni po co nejdelší dobu
a minimalizace odpadů, mj. uplatňováním 
hierarchie způsobů nakládání s odpady, jak 
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směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES;50

je stanovena v článku 4 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES; a minimalizace využívání 
zdrojů na základě klíčových ukazatelů pro 
oběhové hospodářství stanovených
v rámci pro sledování pokroku směrem
k oběhovému hospodářství, které se 
vztahují na jednotlivé fáze výroby, 
spotřeby, nakládání s odpady
a druhotných surovin.

__________________ __________________

50 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 
2008 o odpadech a o zrušení některých 
směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

50 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 
2008 o odpadech a o zrušení některých 
směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „zdravým ekosystémem“ se rozumí 
ekosystém, který je v dobrém fyzikálním, 
chemickém a biologickém stavu nebo 
dobré fyzikální, chemické a biologické 
kvality;

i) „zdravým ekosystémem“ se rozumí 
ekosystém, který je v dobrém fyzikálním, 
chemickém a biologickém stavu nebo 
dobré fyzikální, chemické a biologické 
kvality a který je schopný 
samoreprodukce nebo obnovy vlastní 
rovnováhy a který zachovává biologickou 
rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) „udržitelným obhospodařováním n) „udržitelným obhospodařováním 
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lesů“ se rozumí využívání lesů a lesní půdy 
takovým způsobem a v takovém rozsahu, 
aby byla zachována jejich biologická 
rozmanitost, produktivita, schopnost 
regenerace, vitalita a schopnost plnit
v současnosti i budoucnosti důležité 
ekologické, hospodářské a sociální funkce 
na místní, národní i celosvětové úrovni, 
aniž by tím byly poškozeny jiné 
ekosystémy.

lesů“ se rozumí využívání lesů a lesní půdy 
způsobem, díky němuž se obnovuje jejich 
biologická rozmanitost, produktivita, 
schopnost regenerace, vitalita a schopnost 
plnit alespoň ve stejné míře v současnosti
i budoucnosti důležité ekologické, 
hospodářské a sociální funkce na místní, 
národní i celosvětové úrovni, aniž by tím 
byly poškozeny jiné ekosystémy.

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ekonomická činnost vážně 
nepoškozuje žádný z environmentálních 
cílů stanovených v článku 5 v souladu
s článkem 12;

b) ekonomická činnost nepoškozuje 
environmentální cíl stanovený v čl. 5 
bodu 6 nebo vážně nepoškozuje žádný
z ostatních environmentálních cílů 
stanovených v článku 5 v souladu
s článkem 12;

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ekonomická činnost splňuje 
technická screeningová kritéria, pokud je 
Komise stanovila v souladu s čl. 6 odst. 2, 
čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 2, čl. 
10 odst. 2 a čl. 11 odst. 2.

d) ekonomická činnost splňuje 
technická screeningová kritéria, pokud je 
Komise stanovila na základě 
harmonizovaných ukazatelů a v souladu
s čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 
9 odst. 2, čl. 10 odst. 2 a čl. 11 odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a

Kritéria pro ekonomické činnosti
s negativním dopadem na životní prostředí

Pro účely stanovení míry environmentální 
udržitelnosti investice je ekonomická 
činnost považována za ekonomickou 
činnost s negativním dopadem na životní 
prostředí, pokud významně ohrožuje 
jakýkoli z environmentálních cílů 
stanovených v článku 5 v souladu
s článkem 12.

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použití kritérií pro environmentálně 
udržitelné ekonomické činnosti

Uplatňování a dodržování kritérií pro 
stanovení míry environmentální 
udržitelnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy použijí kritéria pro 
stanovení environmentálně udržitelných

1. Členské státy a Unie použijí 
kritéria pro stanovení míry 
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ekonomických činností uvedených
v článku 3 pro účely veškerých opatření, 
kterými se stanovují požadavky na aktéry 
na trhu v souvislosti s finančními produkty 
nebo podnikovými dluhopisy, které jsou 
na trh uváděny jako „environmentálně 
udržitelné“.

environmentální udržitelnosti
ekonomických činností uvedených
v článku 3 a 3a pro účely veškerých 
opatření, kterými se stanovují požadavky
týkající se udržitelnosti na aktéry na trhu
v souvislosti s finančními produkty nebo 
podnikovými dluhopisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Účastníci finančního trhu, kteří 
nabízejí finanční produkty jako
environmentálně udržitelné investice nebo 
jako investice s podobnými vlastnostmi, 
zveřejní informace o tom, jak a do jaké 
míry jsou při určování environmentální 
udržitelnosti dané investice používána 
kritéria pro environmentálně udržitelné 
ekonomické činnosti stanovená
v článku 3. Pokud se účastníci finančního 
trhu domnívají, že ekonomická činnost, 
která nesplňuje technická screeningová 
kritéria stanovená v souladu s tímto 
nařízením nebo pro kterou tato technická 
screeningová kritéria dosud nebyla 
stanovena, by měla být považována za 
environmentálně udržitelnou, mohou 
informovat Komisi.

2. Účastníci finančního trhu, kteří 
nabízejí finanční produkty, zveřejní 
informace o tom, zda produkty, které 
nabízejí, lze považovat za environmentálně 
udržitelné investice podle kritérií 
uvedených v článku 3 nebo za investice, 
jež mají negativní dopad na životní 
prostředí podle kritérií stanovených
v článku 3a. Pokud se účastníci finančního 
trhu domnívají, že ekonomická činnost, pro 
kterou technická screeningová kritéria 
dosud nebyla stanovena, by měla být 
považována za environmentálně 
udržitelnou, informují Komisi. Účastníci 
finančního trhu nenabízejí finanční 
produkty jako environmentálně udržitelné 
investice nebo jako investice s podobnými 
vlastnostmi, pokud tyto produkty nelze 
považovat za environmentálně udržitelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Úvěrové instituce zveřejní podíl 
svého podnikového úvěru, který financuje 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti, a rovněž podíl svého 
podnikového úvěru, který financuje 
činnosti, jež mají na životní prostředí 
negativní dopad.

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy v úzké spolupráci
s příslušným evropským orgánem dohledu 
sledují informace uvedené v odstavcích 2
a 2a. Před zveřejněním těchto informací 
účastníci finančního trhu uvědomí 
příslušný vnitrostátní orgán, který tyto 
informace bez prodlení předá příslušnému 
evropskému orgánu dohledu. Kdykoli 
příslušný vnitrostátní orgán nebo 
příslušný evropský orgán dohledu 
nesouhlasí s předanými informacemi 
uvedenými v odstavcích 2 a 2a, účastníci 
finančního trhu zveřejněné informace 
přezkoumají a opraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Společnosti, do nichž bylo 
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investováno, zveřejní každý rok procentní 
podíl svého obratu na podporu činností, 
které lze považovat za environmentálně 
udržitelné, a rovněž procentní podíl svého 
obratu na podporu činností, jež mají na 
životní prostředí negativní dopad.

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) procentní podíl vlastnictví investic 
připadající na společnosti, které provádějí 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti;

a) procentní podíl vlastnictví investic
v různých společnostech, které provádějí 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti nebo činnosti, jež mají na životní 
prostředí negativní dopad;

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) procentní podíl investic do 
environmentálně udržitelných 
ekonomických činností v porovnání se 
všemi ekonomickými činnostmi.

b) procentní podíl investic do 
environmentálně udržitelných 
ekonomických činností nebo 
ekonomických činností, jež mají na životní 
prostředí negativní dopad, v porovnání se 
všemi ekonomickými činnostmi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Účastníci finančního trhu zveřejní 
informace uvedené v bodech a) a b) 
odstavce 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení se za 
environmentální cíle považují:

1. (Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) přechod k oběhovému 
hospodářství, předcházení vzniku odpadů
a jejich recyklace;

4) přechod k oběhovému 
hospodářství, předcházení vzniku odpadů
a jejich recyklace, jež zahrnují životní 
cyklus produktu nebo aktiva ekonomické 
činnosti v různých fázích včetně výroby, 
spotřeby energie, vody a půdy, nakládání
s odpady a druhotných surovin;

Or. en



PR\1169017CS.docx 41/67 PE630.512v01-00

CS

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) ochrana zdravých ekosystémů. 6) ochrana biologické rozmanitosti
a zdravých ekosystémů a obnova 
poškozených ekosystémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Cíle stanovené v prvním odstavci 
se měří pomocí harmonizovaných 
ukazatelů a vědeckých kritérií a budou 
splněny, když se zajistí, aby odpovídaly 
rozsahu budoucích problémů v oblasti 
životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výrobou, skladováním nebo 
používáním energie z obnovitelných zdrojů
nebo energie klimaticky neutrální (včetně 
uhlíkově neutrální energie), a to
i prostřednictvím využívání inovativních 
technologií, jež mají potenciál pro budoucí 
významné úspory, nebo prostřednictvím 
nezbytného posilování rozvodných sítí;

a) výrobou, skladováním nebo 
používáním energie z obnovitelných 
zdrojů, a to i prostřednictvím využívání 
inovativních technologií, jež mají potenciál 
pro budoucí významné úspory, nebo 
prostřednictvím nezbytného posilování 
rozvodných sítí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přechodem na používání 
obnovitelných materiálů;

d) přechodem na používání 
environmentálně udržitelných
obnovitelných materiálů na základě 
posouzení celého životního cyklu, které
v nejbližší době přinese úspory emisí 
skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zvýšením zachycování a ukládání
uhlíku;

e) zvýšením zachycování uhlíku
a využívání nebo skladování emisí
z průmyslových procesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zvýšením odstraňování CO2
z atmosféry a jeho ukládání do přírodních 
ekosystémů, například prostřednictvím 
zalesňování, obnovy lesů
a regenerativního zemědělství;
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Or. en

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) výrobou čistých a účinných
pohonných hmot z obnovitelných zdrojů
nebo z uhlíkově neutrálních zdrojů.

h) výrobou pohonných hmot
s nulovými emisemi z obnovitelných 
zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) k doplnění odstavce 1 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria, 
aby bylo možno určit, za jakých podmínek 
je konkrétní ekonomická činnost 
považována pro účely tohoto nařízení za 
činnost, která významně přispívá ke 
zmírňování změny klimatu;

a) k doplnění odstavce 1 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria
založená na ukazatelích, aby bylo možno 
určit, za jakých podmínek je konkrétní 
ekonomická činnost považována pro účely 
tohoto nařízení za činnost, která významně 
přispívá ke zmírňování změny klimatu. 
Tato technická screeningová kritéria 
obsahují prahové hodnoty pro zmírňující 
opatření, která podněcují řešení 
dekarbonizace, aby byly splněny cíle nad 
rámec Pařížské dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) k doplnění článku 12 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria 
pro každý příslušný environmentální cíl, 
aby bylo možno určit, zda je ekonomická 
činnost, pro kterou jsou podle písmene a) 
tohoto odstavce stanovena screeningová 
kritéria, považována pro účely tohoto 
nařízení za činnost, která vážně poškozuje 
jeden nebo více uvedených cílů.

b) k doplnění článku 12 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria
založená na ukazatelích pro každý 
příslušný environmentální cíl, aby bylo 
možno určit, zda je ekonomická činnost, 
pro kterou jsou podle písmene a) tohoto 
odstavce stanovena screeningová kritéria
založená na ukazatelích, považována pro 
účely tohoto nařízení za činnost, která 
vážně poškozuje jeden nebo více 
uvedených cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise stanoví technická 
screeningová kritéria podle odstavce 2
v jediném aktu v přenesené pravomoci, 
přičemž vezme v úvahu požadavky 
stanovené v článku 14.

3. Komise stanoví technická 
screeningová kritéria založená na 
ukazatelích podle odstavce 2 v jediném 
aktu v přenesené pravomoci, přičemž 
vezme v úvahu požadavky stanovené
v článku 14.

Or. en

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) k doplnění odstavce 1 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria, 
aby bylo možno určit, za jakých podmínek 
je konkrétní ekonomická činnost 
považována pro účely tohoto nařízení za 

a) k doplnění odstavce 1 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria
založená na ukazatelích, aby bylo možno 
určit, za jakých podmínek je konkrétní 
ekonomická činnost považována pro účely 
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činnost, která významně přispívá
k přizpůsobování se změně klimatu;

tohoto nařízení za činnost, která významně 
přispívá k přizpůsobování se změně 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) k doplnění článku 12 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria 
pro každý příslušný environmentální cíl, 
aby bylo možno určit, zda je ekonomická 
činnost, pro kterou jsou podle písmene a) 
tohoto odstavce stanovena screeningová 
kritéria, považována pro účely tohoto 
nařízení za činnost, která vážně poškozuje 
jeden nebo více uvedených cílů.

b) k doplnění článku 12 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria
založená na ukazatelích pro každý 
příslušný environmentální cíl, aby bylo 
možno určit, zda je ekonomická činnost, 
pro kterou jsou podle písmene a) tohoto 
odstavce stanovena screeningová kritéria
založená na ukazatelích, považována pro 
účely tohoto nařízení za činnost, která 
vážně poškozuje jeden nebo více 
uvedených cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise stanoví technická 
screeningová kritéria podle odstavce 2 
společně v jediném aktu v přenesené 
pravomoci, přičemž vezme v úvahu 
požadavky stanovené v článku 14.

3. Komise stanoví technická 
screeningová kritéria založená na 
ukazatelích podle odstavce 2 společně
v jediném aktu v přenesené pravomoci, 
přičemž vezme v úvahu požadavky 
stanovené v článku 14.

Or. en
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Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) k doplnění odstavce 1 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria, 
aby bylo možno určit, za jakých podmínek 
je konkrétní ekonomická činnost 
považována pro účely tohoto nařízení za 
činnost, která významně přispívá
k udržitelnému využívání a ochraně vod
a mořských zdrojů;

a) k doplnění odstavce 1 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria
založená na ukazatelích, aby bylo možno 
určit, za jakých podmínek je konkrétní 
ekonomická činnost považována pro účely 
tohoto nařízení za činnost, která významně 
přispívá k udržitelnému využívání
a ochraně vod a mořských zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) k doplnění článku 12 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria 
pro každý příslušný environmentální cíl, 
aby bylo možno určit, zda je ekonomická 
činnost, pro kterou jsou podle písmene a) 
tohoto odstavce stanovena screeningová 
kritéria, považována pro účely tohoto 
nařízení za činnost, která vážně poškozuje 
jeden nebo více uvedených cílů.

b) k doplnění článku 12 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria
založená na ukazatelích pro každý 
příslušný environmentální cíl, aby bylo 
možno určit, zda je ekonomická činnost, 
pro kterou jsou podle písmene a) tohoto 
odstavce stanovena screeningová kritéria
založená na ukazatelích, považována pro 
účely tohoto nařízení za činnost, která 
vážně poškozuje jeden nebo více 
uvedených cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí



PR\1169017CS.docx 47/67 PE630.512v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za ekonomickou činnost, která 
významně přispívá k přechodu na oběhové 
hospodářství, k předcházení vzniku odpadů
a recyklaci, se považuje taková činnost, 
která významně přispívá k uvedenému 
environmentálnímu cíli některým
z následujících způsobů:

1. Za ekonomickou činnost, která 
významně přispívá k přechodu na oběhové 
hospodářství, k předcházení vzniku odpadů
a recyklaci, se považuje taková činnost, 
která minimalizuje využívání zdrojů
a podporuje kaskádové využívání 
materiálu a hierarchii způsobů nakládání
s odpady některým z následujících 
způsobů:

Or. en

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zlepšováním účinného využívání 
surovin ve výrobě, mimo jiné 
prostřednictvím snižování spotřeby 
primárních surovin a vyšším využíváním 
vedlejších produktů a odpadu;

a) zlepšováním účinného využívání 
surovin a zdrojů ve výrobě, mimo jiné 
prostřednictvím snižování spotřeby 
primárních surovin a vyšším využíváním 
vedlejších produktů a odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zvyšováním recyklovatelnosti 
výrobků, včetně jednotlivých materiálů 
obsažených ve výrobcích, mimo jiné 
nahrazováním nebo omezeným používáním 
výrobků a materiálů, které nejsou 
recyklovatelné;

c) vytvářením návrhů výrobků
z odpadních produktů a zvyšováním 
opětovné použitelnosti a recyklovatelnosti 
výrobků, včetně jednotlivých materiálů 
obsažených ve výrobcích, mimo jiné 
nahrazováním nebo omezeným používáním 
výrobků a materiálů, které nejsou 
recyklovatelné;
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Or. en

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) snižováním obsahu nebezpečných
látek v materiálech a výrobcích;

d) snižováním obsahu škodlivých látek
v materiálech a výrobcích a odstraněním 
nebezpečných látek z materiálů a výrobků;

Or. en

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) větší přípravou k opětovnému 
použití a recyklací odpadů;

h) větší přípravou k opětovnému 
použití a recyklací odpadů na nejvyšší 
úrovni kvality materiálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) efektivním využíváním přírodních 
zdrojů energie.

k) efektivním využíváním přírodních 
zdrojů energie, surovin, vody a půdy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) k doplnění odstavce 1 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria, 
aby bylo možno určit, za jakých podmínek 
je konkrétní ekonomická činnost 
považována pro účely tohoto nařízení za 
činnost, která významně přispívá
k oběhovému hospodářství, předcházení 
vzniku odpadů a recyklaci;

a) k doplnění odstavce 1 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria
založená na ukazatelích Komise pro 
oběhové hospodářství, aby bylo možno 
určit, za jakých podmínek je konkrétní 
ekonomická činnost považována pro účely 
tohoto nařízení za činnost, která významně 
přispívá k oběhovému hospodářství, 
předcházení vzniku odpadů a recyklaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) k doplnění článku 12 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria 
pro každý příslušný environmentální cíl, 
aby bylo možno určit, zda je ekonomická 
činnost, pro kterou jsou podle písmene a) 
tohoto odstavce stanovena screeningová 
kritéria, považována pro účely tohoto 
nařízení za činnost, která vážně poškozuje 
jeden nebo více uvedených cílů.

b) k doplnění článku 12 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria
založená na ukazatelích Komise pro 
oběhové hospodářství pro každý příslušný 
environmentální cíl, aby bylo možno určit, 
zda je ekonomická činnost, pro kterou jsou 
podle písmene a) tohoto odstavce 
stanovena screeningová kritéria, 
považována pro účely tohoto nařízení za 
činnost, která vážně poškozuje jeden nebo 
více uvedených cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise stanoví technická 
screeningová kritéria podle odstavce 2 
společně v jediném aktu v přenesené 
pravomoci, přičemž vezme v úvahu 
požadavky stanovené v článku 14.

3. Komise stanoví technická 
screeningová kritéria založená na 
ukazatelích Komise pro oběhové 
hospodářství podle odstavce 2 společně
v jediném aktu v přenesené pravomoci, 
přičemž vezme v úvahu požadavky 
stanovené v článku 14.

Or. en

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) k doplnění odstavce 1 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria, 
aby bylo možno určit, za jakých podmínek 
je konkrétní ekonomická činnost 
považována pro účely tohoto nařízení za 
činnost, která významně přispívá
k prevenci a omezování znečištění;

a) k doplnění odstavce 1 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria
založená na ukazatelích, aby bylo možno 
určit, za jakých podmínek je konkrétní 
ekonomická činnost považována pro účely 
tohoto nařízení za činnost, která významně 
přispívá k prevenci a omezování 
znečištění;

Or. en

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) k doplnění článku 12 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria 
pro každý příslušný environmentální cíl, 
aby bylo možno určit, zda je ekonomická 
činnost, pro kterou jsou podle písmene a) 
tohoto odstavce stanovena screeningová 
kritéria, považována pro účely tohoto 

b) k doplnění článku 12 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria
založená na ukazatelích pro každý 
příslušný environmentální cíl, aby bylo 
možno určit, zda je ekonomická činnost, 
pro kterou jsou podle písmene a) tohoto 
odstavce stanovena screeningová kritéria, 
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nařízení za činnost, která vážně poškozuje 
jeden nebo více uvedených cílů.

považována pro účely tohoto nařízení za 
činnost, která vážně poškozuje jeden nebo 
více uvedených cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 11 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Významný přínos k ochraně zdravých 
ekosystémů

Významný přínos k ochraně biologické 
rozmanitosti a zdravých ekosystémů či
k obnově ekosystémů poškozených

Or. en

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely tohoto nařízení se za 
ekonomickou činnost, která významně 
přispívá ke zdravým ekosystémům, 
považuje taková činnost, která významně 
přispívá k ochraně, zachování a posílení 
biologické rozmanitosti a ekosystémových 
služeb v souladu s příslušnými 
legislativními a nelegislativními nástroji 
Unie některým z těchto způsobů:

1. Pro účely tohoto nařízení se za 
ekonomickou činnost, která významně 
přispívá k biologické rozmanitosti a ke 
zdravým ekosystémům nebo k obnově 
poškozených ekosystémů, považuje taková 
činnost, která významně přispívá
k ochraně, zachování a posílení nebo 
obnově biologické rozmanitosti
a ekosystémových služeb v souladu
s příslušnými legislativními
a nelegislativními nástroji Unie některým
z těchto způsobů:

Or. en
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Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ochranou přírody (stanovišť,
druhů), ochranou, obnovováním
a zlepšováním stavu ekosystémů a jejich 
schopnosti poskytovat služby;

a) opatřeními na ochranu přírody
k udržení či obnově přírodních stanovišť
a druhů volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin v příznivém stavu
z hlediska jejich ochrany a k dosažení 
příslušných populací přirozeně se 
vyskytujících druhů a rovněž ochranou, 
obnovováním a zlepšováním stavu 
ekosystémů a jejich schopnosti poskytovat 
služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) k doplnění odstavce 1 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria, 
aby bylo možno určit, za jakých podmínek 
je konkrétní ekonomická činnost 
považována pro účely tohoto nařízení za 
činnost, která významně přispívá k ochraně 
zdravých ekosystémů;

a) k doplnění odstavce 1 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria
založená na ukazatelích, aby bylo možno 
určit, za jakých podmínek je konkrétní 
ekonomická činnost považována pro účely
tohoto nařízení za činnost, která významně 
přispívá k ochraně biologické rozmanitosti
a zdravých ekosystémů nebo k obnově 
ekosystémů poškozených;

Or. en

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) k doplnění článku 12 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria 
pro každý příslušný environmentální cíl, 
aby bylo možno určit, zda je ekonomická 
činnost, pro kterou jsou podle písmene a) 
tohoto odstavce stanovena screeningová 
kritéria, považována pro účely tohoto 
nařízení za činnost, která vážně poškozuje 
jeden nebo více uvedených cílů.

b) k doplnění článku 12 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria
založená na ukazatelích pro každý 
příslušný environmentální cíl, aby bylo 
možno určit, zda je ekonomická činnost, 
pro kterou jsou podle písmene a) tohoto 
odstavce stanovena screeningová kritéria
založená na ukazatelích, považována pro 
účely tohoto nařízení za činnost, která 
vážně poškozuje jeden nebo více 
uvedených cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely čl. 3 písm. b) se za vážně 
poškozující ekonomickou činnost považuje 
činnost, která poškozuje:

1. Pro účely čl. 3 písm. b) se za vážně 
poškozující ekonomickou činnost považuje 
činnost, která poškozuje:

Or. en

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) udržitelné využívání a ochranu 
vodních a mořských zdrojů, pokud tato 
činnost v závažné míře poškozuje dobrý 
stav vod v EU, včetně vod sladkých, 
brakických a pobřežních, nebo dobrý stav 
prostředí mořských vod Unie;

c) udržitelné využívání a ochranu 
vodních a mořských zdrojů, pokud tato 
činnost v závažné míře poškozuje dobrý 
stav vod v EU, včetně vod sladkých, 
brakických a pobřežních, nebo dobrý stav 
prostředí mořských vod Unie, a to
v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se 
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stanoví rámec pro činnost Společenství
v oblasti vodní politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) oběhové hospodářství
a předcházení vzniku odpadu a recyklaci, 
pokud tato činnost vede k významné 
nehospodárnosti v používání materiálů
v jedné nebo více fázích životního cyklu 
výrobků, mimo jiné i 
z hlediska trvanlivosti, opravitelnosti, 
opětovné použitelnosti či recyklovatelnosti 
výrobků, nebo pokud tato činnost vede
k výraznému zvýšení výroby, spalování 
nebo odstraňování odpadů;

d) oběhové hospodářství
a předcházení vzniku odpadu a recyklaci, 
pokud tato činnost vede k významné 
nehospodárnosti v používání materiálů
a zdrojů, jako je energie
z neobnovitelných zdrojů, suroviny, voda
a půda, přímo nebo nepřímo v různých
fázích životního cyklu výrobků, a to včetně 
neefektivnosti prvků určených k omezení 
životnosti výrobků a mimo jiné i 
z hlediska trvanlivosti, opravitelnosti, 
opětovné použitelnosti či recyklovatelnosti 
výrobků, nebo pokud tato činnost vede
k výraznému zvýšení výroby, spalování 
nebo odstraňování emisí z odpadů;

Or. en

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zdravé ekosystémy, pokud tato 
činnost v závažné míře poškozuje dobrý 
stav ekosystémů.

f) zdravé ekosystémy, pokud tato 
činnost v závažné míře poškozuje dobrý 
stav a odolnost ekosystémů, včetně 
biologické rozmanitosti a přímého
a nepřímého využívání půdy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci, které zavádějí screeningová 
kritéria založená na ukazatelích a na 
zásadě předběžné opatrnosti pro určení 
toho, zda ekonomickou činnost s ohledem
na písmena a) až f) tohoto článku lze pro 
účely článku 3a považovat za 
ekonomickou činnost, jež má negativní 
dopad na životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální záruky uvedené v čl. 3 písm. c) 
jsou postupy uplatňované podnikem, který 
provádí ekonomickou činnost, které 
zajišťují, aby byly dodržovány zásady
a práva stanovené v osmi základních 
úmluvách uvedených v Deklaraci 
Mezinárodní organizace práce o základních 
principech a právech v práci, tj.: právo 
nebýt podroben nucené práci, svoboda 
sdružování, právo organizovat se, právo 
kolektivně vyjednávat, stejné odměňování 
mužů a žen za práci stejné hodnoty, 
nediskriminace z hlediska příležitostí
a rovného zacházení v zaměstnání
a povolání, jakož i právo nebýt vystaven 
dětské práci.

1. Minimální záruky uvedené v čl. 3 
písm. c) jsou postupy uplatňované 
podnikem, který provádí ekonomickou 
činnost, které zajišťují, aby byly 
dodržovány zásady a práva stanovené
v osmi základních úmluvách uvedených
v Deklaraci Mezinárodní organizace práce
o základních principech a právech v práci, 
tj.: právo nebýt podroben nucené práci, 
svoboda sdružování, právo organizovat se, 
právo kolektivně vyjednávat, stejné 
odměňování mužů a žen za práci stejné 
hodnoty, nediskriminace z hlediska 
příležitostí a rovného zacházení
v zaměstnání a povolání, jakož i právo 
nebýt vystaven dětské práci, a zásady
a práva stanovená v Mezinárodní listině 
lidských práv, Listině základních práv 
Evropské unie, Deklaraci Organizace 
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spojených národů o právech původních 
obyvatel, Úmluvě OSN o ochraně 
světového kulturního a přírodního 
dědictví, obecných zásadách OSN
v oblasti podnikání a lidských práv, 
pokynech OECD pro nadnárodní 
společnosti, pokynech OECD pro 
náležitou péči pro odpovědné obchodní 
chování (2018), sendajském rámci OSN 
pro snižování rizika katastrof na období 
2015–2030 a Úmluvě o biologické 
rozmanitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Minimální záruky se vztahují na 
environmentální, sociální a vládní cíle 
realizované podnikem, který provádí 
ekonomickou činnost pomocí postupů 
dodržujících tyto zásady:

a) povaha a rozsah operací dotčeného 
podniku, jejich životní cyklus, 
dodavatelské řetězce a obchodní vztahy;

b) jednat v souladu se zásadou předběžné 
opatrnosti a vycházet z rizik, což znamená, 
že je třeba zaměřit se nejprve na prevenci 
negativních dopadů, a není-li prevence 
možná, pak na zmírňování, zamezení 
opakování a případně nápravu dopadů;

c) zohlednit celý životní cyklus finančního 
produktu, aktiva nebo ekonomické 
činnosti, zejména s ohledem na jejich 
výrobu, používání a případně skončení 
životnosti;

d) zohlednit náklady spojené s nečinností
v souladu se sendajským rámcem OSN 
pro snižování rizika katastrof na období 
2015–2030;
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e) řídit se pokyny OECD pro náležitou 
péči;

f) získávat informace prostřednictvím 
spolupráce se zúčastněnými stranami, 
mezi které patří pracovníci a další 
potenciálně ovlivnění jednotlivci nebo 
skupiny;

g) poskytovat příslušné informace 
investorům a dalším zúčastněným 
stranám, aby mohli posoudit dodržování 
minimálních záruk.

Or. en

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Komise je zmocněna doplnit tento 
článek o akt v přenesené pravomoci 
upřesňující kritéria pro určení toho, zda 
jsou splněny požadavky stanovené v tomto 
článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) jsou založena na harmonizovaných 
ukazatelích, které měří dopad na životní 
prostředí a jsou vypočítány pomocí 
harmonizovaného hodnocení životního 
cyklu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) jsou založena na přesvědčivých 
vědeckých poznatcích, a pokud je to 
relevantní, zohledňují zásadu předběžné 
opatrnosti zakotvenou v článku 191 SFEU;

e) jsou založena na přesvědčivých 
vědeckých poznatcích a dodržují zásadu 
předběžné opatrnosti zakotvenou v článku 
191 SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zohledňují environmentální dopady 
samotné ekonomické činnosti, jakož
i výrobků a služeb poskytovaných v rámci 
této ekonomické činnosti, zejména
s ohledem na jejich výrobu, používání
a skončení životnosti;

f) zohledňují environmentální dopady 
samotné ekonomické činnosti, jakož
i výrobků a služeb poskytovaných v rámci 
této ekonomické činnosti, zejména
s ohledem na celý životní cyklus, který 
zahrnuje výrobu, používání, skončení 
životnosti a recyklaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zohledňují povahu a rozsah 
ekonomické činnosti;

g) zohledňují povahu a rozsah 
ekonomické činnosti a její vnější účinky
v průběhu celého životního cyklu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zohledňují náklady spojené
s nečinností na základě sendajského 
rámce OSN pro snižování rizika katastrof 
na období 2015–2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zohledňují potenciální dopad 
na likviditu na trhu, riziko, že se některá 
aktiva stanou „uvízlými“ v důsledku ztráty 
hodnoty vzhledem k přechodu 
na udržitelnější hospodářství, stejně jako 
riziko, že vzniknou nejednotné pobídky;

h) zohledňují riziko, že se některá 
aktiva stanou „uvízlými“ v důsledku 
právních změn a ztráty hodnoty vzhledem
k přechodu na udržitelnější hospodářství, 
stejně jako riziko, že vzniknou nejednotné 
pobídky;

Or. en

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) vztahují se na všechny relevantní 
ekonomické činnosti v konkrétním odvětví
a zajišťují, aby bylo s uvedenými 
činnostmi zacházeno stejně, pokud 
přispívají stejnou měrou k jednomu nebo 
více environmentálním cílům, aby se 
předešlo narušení hospodářské soutěže 

i) vztahují se na všechny relevantní 
ekonomické činnosti v konkrétním odvětví
a zajišťují, aby bylo s uvedenými 
činnostmi zacházeno stejně, pokud jde
o jejich rizika a pokud přispívají stejnou 
měrou k jednomu nebo více
environmentálním cílům, aby se předešlo 
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na trhu; narušení hospodářské soutěže na trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) jsou stanovována tak, aby 
usnadňovala ověřování jejich dodržování, 
kdykoli je to možné.

j) jsou stanovována tak, aby 
usnadňovala ověřování dodržování těchto 
kritérií založených na ukazatelích, kdykoli 
je to možné.

Or. en

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Technická screeningová kritéria 
uvedená v odstavci 1 rovněž zahrnují 
kritéria pro činnosti související
s přechodem na čistou energii, zejména
v oblasti energetické účinnosti a energie
z obnovitelných zdrojů, pokud podstatně 
přispívají k plnění některého
z environmentálních cílů.

2. Technická screeningová kritéria 
uvedená v odstavci 1 rovněž zahrnují 
kritéria založená na ukazatelích pro 
činnosti související s přechodem na čistou 
energii, zejména v oblasti energetické 
účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů, 
pokud podstatně přispívají k plnění 
některého z environmentálních cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a – bod iii a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) Agentury Evropské unie pro 
základní práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) z odborníků zastupujících 
občanskou společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) z odborníků jmenovaných za svou 
osobu, kteří mají prokazatelné znalosti
a zkušenosti v oblastech, na něž se 
vztahuje toto nařízení.

c) z akademické obce a odborníků 
jmenovaných za svou osobu, kteří mají 
prokazatelné znalosti a zkušenosti
v oblastech, na něž se vztahuje toto 
nařízení, s výjimkou těch, kteří jsou ve 
střetu zájmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Evropský parlament a Rada musí 
být ve všech fázích výběrového řízení na 
pozice odborníků pro platformu pro 
udržitelné finance řádně a včas 
informovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje Komisi poradenství 
ohledně technických screeningových 
kritérií uvedených v článku 14 a ohledně 
případné potřeby tato kritéria aktualizovat;

a) poskytuje Komisi poradenství 
ohledně technických screeningových 
kritérií založených na ukazatelích
uvedených v článku 14 a ohledně případné 
potřeby tato kritéria aktualizovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) analyzuje dopad technických 
screeningových kritérií, pokud jde
o potenciální náklady a přínosy plynoucí
z jejich uplatňování;

b) analyzuje dopad technických 
screeningových kritérií založených na 
ukazatelích, pokud jde o potenciální 
náklady a přínosy plynoucí z jejich 
uplatňování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pomáhá Komisi analyzovat 
požadavky zúčastněných stran týkající se 
vypracování nebo revidování technických 
screeningových kritérií pro danou 
ekonomickou činnost;

c) pomáhá Komisi analyzovat 
požadavky zúčastněných stran týkající se 
vypracování nebo revidování technických 
screeningových kritérií založených na 
ukazatelích pro danou ekonomickou 
činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) poskytuje Komisi poradenství 
ohledně vhodnosti technických 
screeningových kritérií pro možné další 
použití;

d) poskytuje Komisi poradenství 
ohledně vhodnosti technických 
screeningových kritérií založených na 
ukazatelích pro možné další použití;

Or. en

Pozměňovací návrh 115

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) sleduje kapitálové toky směrem
k udržitelným investicím a pravidelně
o nich informuje Komisi;

e) sleduje přesouvání kapitálových 
toků z činností, jež mají negativní dopad 
na environmentální udržitelnost, směrem
k udržitelným investicím a pravidelně
o nich informuje Komisi a zveřejňuje 
informace o tomto přesouvání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise na svých webových 
stránkách zveřejňuje analýzy, jednání, 
zprávy a zápisy z platformy.

Or. en

Pozměňovací návrh 117

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 3, čl. 6 
odst. 2, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 9 
odst. 2, čl. 10 odst. 2 a čl. 11 odst. 2 je 
Komisi svěřena na dobu neurčitou ode dne 
[datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 3, čl. 6 
odst. 2, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 9 
odst. 2, čl. 10 odst. 2, čl. 11 odst. 2, čl. 12 
odst. 2 a čl. 13 odst. 3 je Komisi svěřena na 
dobu neurčitou ode dne [datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost].

Or. en

Pozměňovací návrh 118

Návrh nařízení
Čl. 16 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v Interinstitucionální dohodě
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 

4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace
s Evropským parlamentem a odborníky 
jmenovanými jednotlivými členskými státy
v souladu se zásadami stanovenými
v Interinstitucionální dohodě o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 
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dne 13. dubna 2016. 13. dubna 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 119

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokrok, jehož bylo dosaženo při 
provádění tohoto nařízení s ohledem 
na vývoj technických screeningových 
kritérií pro environmentálně udržitelné 
ekonomické činnosti;

a) pokrok, jehož bylo dosaženo při 
provádění tohoto nařízení s ohledem 
na vývoj technických screeningových 
kritérií založených na ukazatelích pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 120

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zda je případně potřeba revidovat 
kritéria stanovená v tomto nařízení pro 
posuzování environmentální udržitelnosti 
ekonomické činnosti;

b) zda je případně potřeba revidovat 
kritéria stanovená v tomto nařízení pro
posuzování environmentální udržitelnosti 
ekonomické činnosti a spolu s nimi 
seznam ukazatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 121

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zda je vhodné rozšířit oblast c) kroky nutné k rozšíření oblasti



PE630.512v01-00 66/67 PR\1169017CS.docx

CS

působnosti tohoto nařízení na další cíle
v oblasti udržitelnosti, zejména sociální 
cíle;

působnosti tohoto nařízení na další cíle
v oblasti udržitelnosti, zejména sociální 
cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 122

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) použití definice environmentálně 
udržitelné investice v právních předpisech 
Unie a na úrovni členských států, včetně 
toho, zda je vhodné zavést mechanismus 
ověřování dodržování kritérií stanovených
v tomto nařízení.

d) použití definice environmentálně
udržitelné investice a investic, jež mají 
negativní dopad na životní prostředí,
v právních předpisech Unie a na úrovni 
členských států, včetně toho, zda je vhodné 
zavést mechanismus ověřování dodržování 
kritérií založených na ukazatelích
stanovených v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 123

Návrh nařízení
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a

Změny směrnice 2013/34/EU

Směrnice 2013/34/EU se mění takto:

1) V čl. 19a odst. 1 a čl. 29a odst. 1 se 
doplňují nové pododstavce, které znějí:

„f) emisí rámce 1, 2 a 3;

g) výsledků podniku týkajících se písm. f)
v porovnání s klimatickými cíli Unie;

h) podílu obratu podniku, který pochází
z ekonomických činností, které splňují 
technická screeningová kritéria uvedená
v článku 3 nařízení Evropského 
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parlamentu a Rady (EU) .../...*+ ;

i) podílu obratu podniku, který pochází
z ekonomických činností, které splňují 
technická screeningová kritéria uvedená
v článku 3a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) .../...**++ .

_____________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) .../... ze dne ... o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelného investování (Úř. 
věst. L ..., s. ...).

** Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) .../... ze dne ... o zřízení 
rámce pro usnadnění udržitelného 
investování (Úř. věst. L ..., s. ...).

+ Úř. věst.: Vložte číslo nařízení uvedené
v dokumentu PE-CONS .../... 
2018/0178(COD)) a do poznámky pod 
čarou číslo, název, datum a odkaz na 
vyhlášení uvedeného nařízení v Úředním 
věstníku.

++ Úř. věst.: Vložte číslo nařízení uvedené
v dokumentu PE-CONS .../... 
(2018/0178(COD)) a do poznámky pod 
čarou číslo, název, datum a odkaz na 
vyhlášení uvedeného nařízení v Úředním 
věstníku.
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