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Pozměňovací návrh 177
Pascal Canfin
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
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Jytte Guteland
Evropský právní rámec pro klima
(COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1a. bere na vědomí prohlášení Komise, 
která jsou přílohou tohoto usnesení;

Or. en

Pro informaci, znění prohlášení je následující:

Prohlášení Komise - právní rámec pro klima

Propad uhlíku v odvětví LULUCF a cíl do roku 2030

Odvětví využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) v EU vypouští 

skleníkové plyny i vstřebává CO2 do půdy a biomasy. Obnova a rozšiřování půdy jako úložiště 

uhlíku – schopnost absorbovat CO2 životním prostředím, např. stromy – má zásadní význam 

pro naše cíle v oblasti klimatu.

K tomu, aby EU dosáhla klimatické neutrality do roku 2050, potřebujeme rostoucí objem 

propadu uhlíku. Zvrácení současného trendu vyžaduje významná krátkodobá opatření. Ve 

sdělení Komise „Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 – Investice do klimaticky 

neutrální budoucnosti ve prospěch našich občanů“ se odhaduje, že je nezbytné a možné do roku 

2030 zvrátit současný trend a zvýšit propad uhlíku na úroveň přesahující 300 milionů tun 

ekvivalentu CO2. 

V souladu s touto ambicí předloží Komise návrhy na přezkum nařízení o LULUCF.
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Přístup k právní ochraně

EU a její členské státy jsou stranami Úmluvy Evropské hospodářské komise Organizace 

spojených národů (EHK OSN) o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování 

a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí ze dne 25. června 1998 

(„Aarhuská úmluva“). 

Při plnění svých povinností vyplývajících z nařízení (EU) 2018/1999, pokud jde o zapojení 

veřejnosti do přípravy vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu a do konzultací 

o dlouhodobých strategiích, by členské státy měly zajistit, aby dotčená veřejnost měla v případě 

porušení těchto povinností přístup k právní ochraně. To musí být v souladu s příslušnou 

judikaturou Soudního dvora Evropské unie týkající se přístupu k právní ochraně v záležitostech 

životního prostředí a rovněž v plném souladu s povinnostmi, ke kterým se členské státy 

zavázaly jako strany Aarhuské úmluvy1.

1 Viz rovněž sdělení „Zlepšení přístupu k právní ochraně v oblasti životního prostředí v EU a 
jejích členských státech“ (COM(2020) 643).


