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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropský právní rámec pro klima je klíčovou legislativní složkou Zelené dohody pro Evropu. 
Jeho cílem je dosažení klimatické neutrality, zároveň by však měl přispívat k růstu 
a zaměstnanosti v celé Unii. Přechod na klimatickou neutralitu musí být navíc spravedlivý 
a inkluzivní.

Odvětví zemědělství má strategický význam pro potravinové zabezpečení v EU i jinde ve 
světě. Zároveň je však odvětvím, které je nejvíce vystavené důsledkům změny klimatu. 
Evropský právní rámec pro klima by měl proto vytvořit rámec pro příslušné instituce EU 
a členské státy, který by usnadnil přizpůsobení, odolnost a nízkoemisní rozvoj tak, aby nebyla 
ohrožena produkce potravin, v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. b) Pařížské dohody. Tento článek 
zdůrazňuje, že k opatřením v oblasti klimatu a produkci potravin je třeba přistupovat celostně 
a zabývat se adaptací, odolností i zmírňováním.

Na zemědělství a lesnictví, jediná dvě odvětví, jež plní funkci producentů i pohlcovačů 
uhlíku, je třeba rovněž nahlížet jako na důležité faktory. Aby bylo možné plně využít 
potenciál technických inovací, je třeba provádět rozsáhlý výzkum a vývoj v těchto odvětvích. 
Při nich je třeba se zaměřit na rostlinnou i živočišnou výrobu, včetně šlechtění rostlin pro 
získání nových a odolnějších plodin a trav pohlcujících více uhlíku, jakož i na využití 
bioplynu a biomasy. Kromě toho je třeba posílit postupy měření emisí skleníkových plynů. 

Zásadní význam má pohlcování a záporné emise. Pohlcování a snižování emisí jsou 
v současnosti na trzích s uhlíkem započítávány stejně. Nicméně tuna uhlíku pohlceného 
z atmosféry by měla mít jinou cenu než tuna uhlíku, který nebyl do atmosféry vypuštěn. 
V zájmu podpory většího pohlcování by měla Komise prozkoumat možnost odděleného 
obchodování s pohlcováním nebo se zápornými emisemi na trzích s uhlíkem v EU i jinde ve 
světě. Takové obchodování se zápornými emisemi by mohlo přinést značné finanční 
prostředky pro boj proti změně klimatu.

Zároveň je třeba podporovat a zviditelňovat produkci účinnou z hlediska klimatu v EU, a to i 
v oblasti zemědělství. Certifikace třetí stranou představuje pragmatický přístup k řešení 
obtížné otázky a jejím cílem by mělo být uznání dalšího úsilí subjektů, včetně zemědělců 
a družstev, o snížení emisí CO2 v udržitelné produkci potravin. Zajistila by, aby všechny 
členské státy používaly stejné normy. 

Z tohoto důvodu předkládáme řadu pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je vylepšit dotyčné 
nařízení. Cílem těchto změn je zejména:

• zajistit, aby byl cíl klimatické neutrality stanoven pro Unii jako celek a pro každý členský 
stát zvlášť, s cílem posílit ambice pro EU jako celek;

• zavést „zásadu soudržnosti politik“ napříč všemi iniciativami plánovanými v Zelené dohodě; 
podle této zásady by se všechny důvody uvedené v nařízení, pokud jde o stanovení trajektorie 
pro klimatickou neutralitu, měly vztahovat na všechny iniciativy Zelené dohody;

• stanovit, aby stejné důvody byly zohledňovány při přijímání nezbytných opatření na unijní 
i vnitrostátní úrovni, a to i při určování způsobu, jakým má být snižování a pohlcování emisí 
rozděleno mezi nástroje politiky ETS a jiné nástroje; 
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• ve světle koronavirové krize uložit Komisi povinnost zohlednit při sestavování trajektorie 
pro klimatickou neutralitu potravinové zabezpečení a cenovou dostupnost;

• stanovit, aby Unie a členské státy usnadňovaly zemědělcům přizpůsobování se nepříznivým 
dopadům změny klimatu, podporovaly odolnost vůči změně klimatu a nízkoemisní rozvoj, 
aniž by byla ohrožena produkce potravin;

• stanovit, aby Komise poté, co posoudí potřebu stanovit průběžný závazný cíl pro rok 2040, 
předložila legislativní návrh, v němž stanoví hodnoty, kterých má být do roku 2040 dosaženo, 
jakož i jakákoli další nezbytná opatření;

• stanovit certifikaci prováděnou třetí stranou s cílem zavést v EU společnou normu pro 
produkci účinnou z hlediska klimatu. Stanovení společných standardů je rovněž způsob, jak 
ocenit zemědělce a družstva, kterým se daří vyrábět více s méně zdroji, a omezovat tak 
klimatickou stopu výroby;

• stanovit požadavek na hledání alternativ fosilního hospodářství. Oběhové biohospodářství 
poskytuje obnovitelné materiály, které mohou nahradit fosilní suroviny.

Zpravodaj rovněž předložil pozměňovací návrh, v němž vyzývá Komisi, aby stanovila 
trajektorii pro dosažení klimatické neutrality prostřednictvím legislativního návrhu a nikoli 
aktu v přenesené pravomoci. Akt v přenesené pravomoci by se zabýval základními prvky 
nařízení, které jako takové nemohou být předmětem zmocnění v přenesené pravomoci. 

Zpravodaj se dále domnívá, že je třeba vybrat vhodné podnikatelské nápady a vypracovat 
plány ve spolupráci s budoucími podnikateli, kteří se chtějí na těchto nových trzích uplatnit. 
Na regionální úrovni by měla být vytvořena síť na podporu začínajících podniků, v rámci níž 
by byly poskytovány kurzy odborné přípravy na míru a poradenské služby.

Kvůli časovým omezením neměl zpravodaj možnost zapojit do sestavování tohoto stanoviska 
další politické skupiny nebo zúčastněné strany. Veškeré podněty jsou vítány a budou 
zohledněny při vypracovávání kompromisních pozměňovacích návrhů. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda (1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
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pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
spravedlivou a prosperující společnost s 
moderní a konkurenceschopnou 
ekonomikou efektivně využívající zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a ve které 
bude hospodářský růst oddělen od 
využívání zdrojů. Dalším jejím cílem je 
chránit, zachovávat a posilovat přírodní 
kapitál Unie a chránit zdraví a blahobyt 
občanů před environmentálními riziky a 
dopady. Tato transformace musí současně 
být spravedlivá a inkluzivní a nesmí 
nikoho opomíjet.

pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
spravedlivou a prosperující společnost s 
moderní a konkurenceschopnou 
ekonomikou efektivně využívající zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a ve které 
bude hospodářský růst oddělen od 
využívání zdrojů. Evropský právní rámec 
pro klima je klíčovým legislativním aktem 
Zelené dohody pro Evropu. Měl by proto 
podporovat udržitelný růst a zaměstnanost 
v celé Unii a zároveň vést k dosažení cíle 
klimatické neutrality. Dalším jeho cílem je 
chránit, zachovávat a posilovat přírodní 
kapitál Unie a chránit zdraví a blahobyt 
občanů před environmentálními riziky a 
dopady. Tato transformace musí současně 
být spravedlivá a inkluzivní a nesmí 
nikoho opomíjet a musí věnovat zvláštní 
pozornost venkovským, odlehlým a 
městským oblastem.

__________________ __________________
19 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 11. 
prosince 2019.

19 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 11. 
prosince 2019.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zvláštní zpráva Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu (IPCC) o 
dopadech globálního oteplení o 1,5 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí a o souvisejících plánech pro 
snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů20 poskytuje silný 
vědecký základ pro boj proti změně 
klimatu a dokládá potřebu posílit opatření 
v této oblasti. Potvrzuje, že je třeba 
urychleně redukovat emise skleníkových 
plynů a že nárůst teploty v rámci změny 

(2) Zvláštní zpráva Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu (IPCC) o 
dopadech globálního oteplení o 1,5 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí a o souvisejících plánech pro 
snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů20 poskytuje silný 
vědecký základ pro boj proti změně 
klimatu a dokládá potřebu posílit opatření 
v této oblasti. Potvrzuje, že je třeba 
urychleně redukovat emise skleníkových 
plynů a že nárůst teploty v rámci změny 
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klimatu musí být omezen na 1,5 °C, 
zejména proto, aby se snížila 
pravděpodobnost extrémních klimatických 
jevů. Globální hodnotící zpráva Mezivládní 
vědecko-politické platformy pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby (IPBES) z roku 201921 poukázala na 
celosvětový úbytek biologické rozmanitosti 
a skutečnost, že změna klimatu je jeho třetí 
nejvýznamnější příčinou.22.

klimatu musí být omezen na 1,5 °C, 
zejména proto, aby se snížila 
pravděpodobnost extrémních klimatických 
jevů. Globální hodnotící zpráva Mezivládní 
vědecko-politické platformy pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby (IPBES) z roku 201921 zdůraznila, 
že udržitelné využívání přírody bude 
zásadní pro přizpůsobení se nebezpečným 
antropogenním zásahům do klimatického 
systému a pro jejich zmírňování, a 
poukázala na celosvětový úbytek 
biologické rozmanitosti a ekosystémů a 
skutečnost, že změna klimatu je jeho třetí 
nejvýznamnější příčinou22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Globální oteplení o 1,5 °C – 
Zvláštní zpráva Mezivládního panelu pro 
změnu klimatu o dopadech globálního 
oteplení o 1,5 °C ve srovnání s úrovní před 
průmyslovou revolucí a o souvisejících 
plánech pro snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů v kontextu posilování 
celosvětové reakce na hrozbu změny 
klimatu, udržitelného rozvoje a úsilí o 
vymýcení chudoby [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, a T. Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Globální oteplení o 1,5 °C – 
Zvláštní zpráva Mezivládního panelu pro 
změnu klimatu o dopadech globálního 
oteplení o 1,5 °C ve srovnání s úrovní před 
průmyslovou revolucí a o souvisejících 
plánech pro snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů v kontextu posilování 
celosvětové reakce na hrozbu změny 
klimatu, udržitelného rozvoje a úsilí o 
vymýcení chudoby [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, a T. Waterfield (eds.)].

21 Zpráva platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb z roku 2019.

21 Zpráva platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb z roku 2019.

22 Zpráva Evropské agentury pro životní 
prostředí „Evropské životní prostředí – stav 
a výhled 2020“ (Lucemburk: Úřad pro 
publikace EU, 2019)

22 Zpráva Evropské agentury pro životní 
prostředí „Evropské životní prostředí – stav 
a výhled 2020“ (Lucemburk: Úřad pro 
publikace EU, 2019).

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Pro přispění k hospodářské a 
společenské transformaci, tvorbě 
pracovních míst, růstu a dosažení cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje a ke 
spravedlivému a ekonomicky efektivnímu 
posunu k dosažení teplotního cíle 
stanoveného Pařížskou dohodou o změně 
klimatu z roku 2015 přijatou v návaznosti 
na 21. konferenci smluvních stran 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 
(dále jen „Pařížská dohoda“) je zásadní 
pevně stanovený dlouhodobý cíl.

(3) Pro přispění k hospodářské a 
společenské transformaci, zachování a 
tvorbě pracovních míst, růstu a dosažení 
cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje a k 
zajištění spravedlivého a ekonomicky 
efektivního přechodu umožňujícího splnit 
teplotní cíl stanovený Pařížskou dohodou o 
změně klimatu z roku 2015 přijatou v 
návaznosti na 21. konferenci smluvních 
stran Rámcové úmluvy OSN o změně 
klimatu (dále jen „Pařížská dohoda“) je 
zásadní pevně stanovený dlouhodobý cíl.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pařížská dohoda stanoví 
dlouhodobý cíl udržet nárůst globální 
teploty výrazně pod 2 °C oproti hodnotám 
před průmyslovou revolucí a usilovat o to, 
aby nárůst teploty nepřekročil hranici 
1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí23, a zdůrazňuje potřebu 
přizpůsobit se nepříznivým dopadům 
změny klimatu24 a sladit finanční toky s 
nízkoemisním rozvojem odolným vůči 
změně klimatu25.

(4) Pařížská dohoda stanoví 
dlouhodobý cíl udržet nárůst globální 
teploty výrazně pod 2 °C oproti hodnotám 
před průmyslovou revolucí a usilovat o to, 
aby nárůst teploty nepřekročil hranici 
1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí23, a zdůrazňuje potřebu 
přizpůsobit se nepříznivým dopadům 
změny klimatu24, posilovat odolnost vůči 
změně klimatu a nízkoemisní rozvoj, a to i 
prostřednictvím přizpůsobování a 
zmírňování v zemědělství, tak, aby byla 
posílena odolnost, produkce potravin a 
potravinové zabezpečení v EU, a sladit 
finanční toky s nízkoemisním rozvojem 
odolným vůči změně klimatu25.

__________________ __________________
23 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a) Pařížské 
dohody.

23 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a) Pařížské 
dohody.

24 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. b) 
Pařížské dohody.

24 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. b) 
Pařížské dohody.

25 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. c) Pařížské 
dohody.

25 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. c) Pařížské 
dohody.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Cílem opatření Unie a členských 
států v oblasti klimatu je v kontextu 
Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a v 
zájmu dosažení cílů Pařížské dohody 
chránit obyvatelstvo a planetu, blahobyt, 
prosperitu, zdraví, potravinové systémy, 
integritu ekosystémů a biologickou 
rozmanitost před hrozbou změny klimatu, a 
dále maximalizovat prosperitu v rámci naší 
planety a zvýšit odolnost a snížit 
zranitelnost společnosti vůči změně 
klimatu.

(5) Cílem opatření Unie a členských 
států v oblasti klimatu je v kontextu 
Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a v 
zájmu dosažení cílů Pařížské dohody 
chránit obyvatelstvo a planetu, blahobyt, 
prosperitu, zdraví, zemědělství Unie a 
potravinové systémy, venkovské oblasti, 
lesnictví, integritu ekosystémů a 
biologickou rozmanitost před hrozbou 
změny klimatu, a dále maximalizovat 
prosperitu v rámci naší planety a zvýšit 
odolnost a snížit zranitelnost společnosti 
vůči změně klimatu. Odvětví zemědělství a 
lesnictví jsou se správnou finanční a 
technologickou podporou nedílnou 
součástí řešení k dosažení cílů Unie, 
zejména svou schopností pohlcovat CO2.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví. 
S ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
založený na dobře fungujícím vnitřním trhu 
s energií. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj.

(6) K dosažení klimatické neutrality a 
splnění cílů Pařížské dohody by měla 
přispět všechna hospodářská odvětví se 
zvláštním zaměřením na snižování emisí 
fosilních paliv. S ohledem na vliv výroby 
energie a její spotřeby na emise 
skleníkových plynů je nezbytný přechod na 
udržitelný, cenově dostupný a bezpečný 
energetický systém založený na dobře 
fungujícím vnitřním trhu s energií. 
Důležitými hnacími silami dosažení cíle 
klimatické neutrality jsou rovněž digitální 
transformace, širší přístup k 
technologickým inovacím a výzkum a 
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vývoj. Odvětví zemědělství a lesnictví, 
která jsou jedinými odvětvími, jež plní 
funkci producentů i pohlcovačů uhlíku, 
musí být také považována za důležité 
faktory. Aby bylo možné plně využít 
potenciál stávajících řešení a plnou škálu 
inovací, je třeba provádět rozsáhlý výzkum 
a vývoj v těchto odvětvích. Zvláštní 
pozornost by měla být rovněž věnována 
nahrazení materiálů náročných na fosilní 
paliva obnovitelnými a biologickými 
materiály pocházejícími z lesnictví a 
zemědělství, jakož i nízkouhlíkovými 
materiály. Komise by měla předložit 
definici přírodních a jiných propadů 
uhlíku.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) V zájmu větší jasnosti by Komise 
měla předložit definici přírodních a jiných 
propadů uhlíku.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Komise navíc ve svém sdělení 
„Čistá planeta pro všechny – Evropská 
dlouhodobá strategická vize prosperující, 
moderní, konkurenceschopné a klimaticky 
neutrální ekonomiky“ ze dne 28. listopadu 
2018 představila vizi pro dosažení 
nulových čistých emisí skleníkových plynů 
v Unii do roku 2050 prostřednictvím 
sociálně spravedlivé transformace 
uskutečněné nákladově efektivním 
způsobem.

(8) Komise navíc ve svém sdělení 
„Čistá planeta pro všechny – Evropská 
dlouhodobá strategická vize prosperující, 
moderní, konkurenceschopné a klimaticky 
neutrální ekonomiky“ ze dne 28. listopadu 
2018 představila vizi pro dosažení 
nulových čistých emisí skleníkových plynů 
v Unii do roku 2050 prostřednictvím 
sociálně spravedlivé transformace 
uskutečněné nákladově efektivním 
způsobem. Pokud se v této souvislosti 
světová populace zvýší do roku 2050 o 30 
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%, zemědělství bude hrát klíčovou úlohu 
tím, že poskytne dostatek potravin, aby se 
zabránilo možné krizi.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Unie je světovým lídrem 
transformace na klimatickou neutralitu a je 
odhodlána přispět ke zvýšení 
celosvětových ambicí a k posílení globální 
reakce na změnu klimatu, a to s využitím 
všech nástrojů, které má k dispozici, včetně 
diplomatické činnosti v oblasti klimatu.

(10) Unie je světovým lídrem 
transformace na klimatickou neutralitu a je 
odhodlána docílit jí spravedlivým, sociálně 
spravedlivým a inkuzivním způsobem a 
přispět ke zvýšení celosvětových ambicí a 
k posílení globální reakce na změnu 
klimatu, a to s využitím všech nástrojů, 
které má k dispozici, včetně diplomatické 
činnosti v oblasti klimatu, obchodní 
politiky a externí činnosti v oblasti 
klimatu s cílem podpořit celosvětovou 
mobilizaci finančních prostředků pro 
změnu klimatu ve všech odvětvích, 
zejména pokud jde o politiky zmírňování a 
přizpůsobování v odvětví zemědělství v 
rozvojových zemích, které k takovémuto 
financování opatření v oblasti klimatu 
nemají přístup32a . S cílem zabránit jevu 
dováženého znečištění a zvýšit výrobní 
normy svých obchodních partnerů 
přizpůsobuje Unie svou obchodní politiku, 
prosazuje své zásady na mnohostranných 
fórech a zajišťuje jejich skutečnou 
realizaci ve dvoustranných obchodních 
dohodách, kde přístup na trh Unie musí 
být vždy podmíněn zvýšením výrobních 
norem ve všech odvětvích, se zvláštním 
důrazem na zemědělství.
__________________
32a 
http://www.fao.org/3/CA2698EN/ca2698e
n.pdf

Pozměňovací návrh 10
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Evropský parlament požadoval, aby 
se nezbytná transformace v klimaticky 
neutrální společnost uskutečnila nejpozději 
do roku 2050 a aby se z ní stal příklad 
evropského úspěchu33 a vyhlásil stav 
klimatické a environmentální nouze34. 
Evropská rada ve svých závěrech ze dne 
12. prosince 201935 schválila cíl dosáhnout 
do roku 2050 klimaticky neutrální Unie v 
souladu s cíli Pařížské dohody a zároveň 
uznala, že je potřeba zavést podpůrný 
rámec a že transformace bude vyžadovat 
značné veřejné a soukromé investice. 
Vyzvala také Komisi, aby v roce 2020 co 
nejdříve vypracovala návrh dlouhodobé 
strategie Unie, která by poté byla přijata 
Radou a předložena v kontextu Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu

(11) Evropský parlament požadoval, aby 
se nezbytná transformace v klimaticky 
neutrální společnost uskutečnila nejpozději 
do roku 2050 a aby se z ní stal příklad 
evropského úspěchu33 a vyhlásil stav 
klimatické a environmentální nouze34. 
Evropská rada ve svých závěrech ze dne 
12. prosince 201935 schválila cíl dosáhnout 
společně do roku 2050 klimaticky neutrální 
Unie v souladu s cíli Pařížské dohody a 
zároveň uznala, že je potřeba zavést 
podpůrný rámec a že transformace bude 
vyžadovat značné veřejné a soukromé 
investice. Od prvního čtvrtletí roku 2020 
byla Evropa následně postižena pandemií 
COVID-19, což vyvolalo významný 
sociálně-ekonomický dopad a nejistotu 
ohledně oživení. Evropská rada také 
vyzvala Komisi, aby v roce 2020 co 
nejdříve vypracovala návrh dlouhodobé 
strategie Unie, která by poté byla přijata 
Radou a předložena v kontextu Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu

_________________ _________________
33 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro 
Evropu (2019/2956(RSP)).

33 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro 
Evropu (2019/2956(RSP)).

34 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
28. listopadu 2019 o stavu klimatické a 
environmentální nouze (2019/2930(RSP)).

34 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
28. listopadu 2019 o stavu klimatické a 
environmentální nouze (2019/2930(RSP)).

35 Závěry přijaté Evropskou radou na 
zasedání dne 12. prosince 2019, EUCO 
29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

35 Závěry přijaté Evropskou radou na 
zasedání dne 12. prosince 2019, EUCO 
29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
pomocí přírodních a technologických 
řešení v rámci celého hospodářství Unie 
do roku 2050. Na dosažení cíle klimatické 
neutrality na úrovni Unie do roku 2050 by 
se měly podílet všechny členské státy 
společně, přičemž členské státy, Evropský 
parlament, Rada a Komise by měly 
přijmout nezbytná opatření, která umožní 
tento cíl splnit. Opatření na úrovni Unie 
budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení tohoto 
cíle potřeba.

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním v 
rámci celého hospodářství Unie do roku 
2050 pomocí přírodních a technologických 
řešení a postupným ukončováním 
využívání fosilních zdrojů. Na dosažení 
cíle klimatické neutrality na úrovni Unie 
do roku 2050 by se měly podílet všechny 
členské státy společně a každý členský stát 
by se měl zavázat k dosažení klimatické 
neutrality individuálně s podporou 
společných opatření Unie. Členské státy, 
Evropský parlament, Rada a Komise by 
měly přijmout nezbytná opatření, která 
umožní tento cíl splnit, včetně zvážení 
možnosti odděleného obchodování se 
zápornými emisními kredity na trzích s 
uhlíkem a odděleného stanovování jejich 
ceny. Opatření na úrovni Unie budou 
představovat důležitou součást opatření, 
která budou k dosažení tohoto cíle potřeba. 
Zejména je důležité nalézt způsoby, jak 
měřit a nalézt přesné ukazatele pro 
ukládání uhlíku v půdě, což je druhá 
největší (třebaže dočasná) rezerva uhlíku 
po oceánech. V zájmu měření pokroku a 
konkrétního dopadu rozhodnutí přijatých 
v oblasti změny klimatu na životní 
prostředí by se Komise měla zaměřit na 
využití provozních prostředků a nástrojů 
pro monitorování emisí skleníkových 
plynů, včetně evropského programu 
pozorování Země Copernicus.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Unie by měla průběžně zajišťovat 
příslušné rozpočtové zdroje 
prostřednictvím specializovaných 
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odvětvových programů, a to jak v 
bezprostředním, tak dlouhodobém 
horizontu, pro vyrovnávací platby a 
finanční odměny za poskytování 
veřejných statků, jako je ukládání uhlíku 
ze strany zemědělců.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Klíčovou součástí dlouhodobé 
globální reakce na změnu klimatu je 
adaptace. Členské státy a Unie by proto 
měly zvyšovat svou adaptační kapacitu, 
posilovat svou odolnost a snižovat svou 
zranitelnost vůči změně klimatu, jak je 
stanoveno v článku 7 Pařížské dohody, a 
maximalizovat vedlejší přínosy jiných 
politik a právních předpisů v oblasti 
životního prostředí. Členské státy by měly 
přijmout komplexní vnitrostátní adaptační 
strategie a plány.

(14) Klíčovou součástí dlouhodobé 
globální reakce na změnu klimatu je 
adaptace. Členské státy a Unie by proto 
měly zvyšovat svou adaptační kapacitu, 
posilovat svou odolnost a snižovat svou 
zranitelnost vůči změně klimatu, jak je 
stanoveno v článku 2 a článku 7 Pařížské 
dohody, a maximalizovat vedlejší přínosy 
jiných politik a právních předpisů v oblasti 
životního prostředí s přihlédnutím k 
citlivým odvětvím, jako je zemědělství a 
lesnictví, které přímo trpí nepříznivými 
dopady změny klimatu, pokud jde o jejich 
růst, zaměstnanost a výrobu. Členské státy 
by měly přijmout komplexní vnitrostátní 
adaptační strategie a plány odrážející 
poměry na jejich vnitrostátním území. 
Pokud jde o zemědělství, adaptace, 
odolnost a zachycování CO2 v biomase a 
půdě závisí rovněž na dostupnosti vody a 
politice v oblasti skladování.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
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členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt a zdraví občanů; náklady na 
nevratnou změnu ekosystémů v důsledku 
změny klimatu;  prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství, včetně 
zemědělské výroby; environmentální, 
sociální a ekonomické náklady nečinnosti 
a opožděných opatření v oblasti klimatu; 
maximalizaci energetické účinnosti a 
účinnosti zdrojů; energetickou bezpečnost, 
potravinové zabezpečení a cenovou 
dostupnost energií a potravin v EU; 
transformaci na oběhové hospodářství 
založené na biotechnologiích a výrobcích 
z obnovitelných zdrojů; přizpůsobení 
výrobních systémů Unie, zejména v 
odvětví zemědělství; spravedlnost a 
solidaritu v rámci členských států a mezi 
nimi s ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti, zejména 
jejich podíl na chráněných oblastech 
Natura 2000 a zalesněných oblastech, a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená, ale také cílená na všechny 
územní celky a rovnocenná pro venkovské 
i městské oblasti a komunity; nejlepší 
dostupné vědecké důkazy, zejména zjištění 
IPCC; potřebu začlenit rizika související se 
změnou klimatu do rozhodnutí týkajících 
se investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(15a) Lesy hrají zásadní úlohu při 
přechodu na klimatickou neutralitu. 
Udržitelné a přírodě blízké 
obhospodařování lesů má zásadní význam 
pro trvalou absorpci skleníkových plynů z 
atmosféry a umožňuje rovněž zajistit 
obnovitelné a vůči klimatu šetrné suroviny 
pro výrobky ze dřeva, které skladují uhlík 
a mohou nahradit fosilní materiály a 
paliva. „Trojí úloha“ lesů (propad, 
skladování a nahrazování) přispívá k 
menšímu uvolňování emisí uhlíku do 
atmosféry a zároveň zajišťuje, aby lesy i 
nadále rostly a poskytovaly řadu dalších 
služeb.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Jak dokládá Komise ve svém 
sdělení „Zelená dohoda pro Evropu“, 
transformace na klimatickou neutralitu 
vyžaduje změny v celém spektru politik a 
kolektivní úsilí všech odvětví hospodářství 
a společnosti. Evropská rada ve svých 
závěrech ze dne 12. prosince 2019 uvedla, 
že všechny příslušné právní předpisy a 
politiky EU musejí být v souladu s plněním 
cíle dosáhnout klimatické neutrality a 
přispívat k němu při současném 
respektování rovných podmínek, a vyzvala 
Komisi, aby prověřila, zda je za tímto 
účelem nezbytná úprava stávajících 
pravidel.

(16) Jak dokládá Komise ve svém 
sdělení „Zelená dohoda pro Evropu“, 
transformace na klimatickou neutralitu 
vyžaduje změny v celém spektru politik a 
kolektivní úsilí všech odvětví hospodářství 
a společnosti, zatímco všechny politiky EU 
by také měly přispět k zachování a obnově 
přírodního kapitálu Evropy. Evropská 
rada ve svých závěrech ze dne 12. prosince 
2019 uvedla, že všechny příslušné právní 
předpisy a politiky EU musejí být v 
souladu s plněním cíle dosáhnout 
klimatické neutrality a přispívat k němu při 
současném respektování rovných 
podmínek, a vyzvala Komisi, aby 
prověřila, zda je za tímto účelem nezbytná 
úprava stávajících pravidel. S ohledem na 
tuto skutečnost by Komise měla 
přezkoumat právní předpisy týkající se 
materiálů a výrobků s cílem podpořit 
využívání obnovitelných a nízkoemisních 
materiálů s přínosy pro klima, které 
fungují jako propady uhlíku nebo 
částečně nahrazují fosilní materiály. 
Politiky Unie by měly být koncipovány 
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tak, aby minimalizovaly riziko úniku 
uhlíku ve všech odvětvích.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Zvláštní zpráva IPCC o 
celosvětovém oteplování o 1,5°C vyzývá k 
čistým nulovým emisím CO2 do roku 2050 
a k čistým nulovým emisím bez CO2 
později v tomto století s cílem omezit 
globální oteplování na přibližně 1,5 °C. 
Unie je ambicióznější, pokud jde o 
požadavek, aby všechny emise 
skleníkových plynů, včetně plynů s 
krátkým životním cyklem, dosáhly do 
poloviny století nulových čistých emisí.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Výdaje šetrné ke klimatu, které se 
vztahují na celý VFR a Evropský fond pro 
obnovu, by měly podporovat mimo jiné i 
odvětví využívání půdy a ekologické a vůči 
klimatu aktivní obhospodařování půdy, 
přispívat k cíli 3 miliard stromů 
vysázených v zemědělských a městských 
oblastech a napomáhat realizaci cílů Unie 
v oblasti obnovy a přísné ochrany.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(16c) Transformaci na neutralitu nelze 
oddělit od zemědělského odvětví, jediného 
výrobního odvětví schopného ukládat oxid 
uhličitý. Dlouhodobé skladování obecně 
zaručuje zejména lesnictví, stabilní louky 
a víceleté plodiny.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16d) Zvláštní zpráva IPCC o 
celosvětovém oteplování o 1,5°C uznává, 
že různé skleníkové plyny mají různý 
životní cyklus, přičemž některé plyny 
zůstávají v atmosféře déle než ostatní. 
Biogenní metan produkovaný 
hospodářskými zvířaty má kratší životní 
cyklus než CO2, což by mělo být uznáno v 
cílech EU v oblasti klimatu. Úsilí o 
dosažení klimatické neutrality by se mělo 
zabývat naléhavostí snížení emisí CO2 v 
atmosféře.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16e) V rámci vědecké obce probíhá 
diskuse o společném měření používaném 
pro potenciál globálního oteplování, 
zejména u plynů s krátkým životním 
cyklem, jako je biogenní metan. Důsledky 
ekvivalence CO2 si zaslouží další analýzu 
a je vhodné vypracovat důkladnou, 
fakticky podloženou strategii pro snížení 
emisí plynů s krátkým životním cyklem.

Pozměňovací návrh 22
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
Do září 2020 by Komise měla na základě 
komplexního posouzení dopadů a s 
přihlédnutím ke své analýze integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 
klimatu, které jí byly předloženy v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/199936, přezkoumat cíl Unie v 
oblasti klimatu pro rok 2030 a prozkoumat 
možnosti stanovení nového cíle pro rok 
2030 v podobě 50–55% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990. Pokud 
bude Komise považovat za nezbytné 
změnit cíl Unie pro rok 2030, měla by 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
návrhy na případné změny tohoto nařízení. 
Kromě toho by Komise měla do 30. června 
2021 posoudit, jak by bylo třeba změnit 
právní předpisy Unie, kterými se dotčený 
cíl provádí, aby bylo dosaženo 50–55% 
snížení emisí ve srovnání s rokem 1990.

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality a k 
zachování a obnově přírodního kapitálu 
EU by měly přispívat veškeré politiky 
Unie a svou úlohu by v něm měla mít 
všechna odvětví. Do září 2020 by Komise 
měla na základě komplexního posouzení 
dopadů a s přihlédnutím ke své analýze 
integrovaných vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu, které jí byly 
předloženy v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/199936, přezkoumat cíl Unie v oblasti 
klimatu pro rok 2030 a prozkoumat 
možnosti stanovení nového cíle pro rok 
2030 v podobě 50–55% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990. Pokud 
bude Komise považovat za nezbytné 
změnit cíl Unie pro rok 2030, měla by 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
návrhy na případné změny tohoto nařízení. 
Kromě toho by Komise měla do 30. června 
2021 posoudit, jak by bylo třeba změnit 
právní předpisy Unie, kterými se dotčený 
cíl provádí, aby bylo dosaženo 50–55% 
snížení emisí ve srovnání s rokem 1990.

_________________ _________________
36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
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směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

Odůvodnění

Je třeba zmínit průřezový cíl zachování a obnovy přírodního kapitálu, neboť existují řešení, 
která jsou přínosná pro klima i životní prostředí, a falešná řešení, která zhoršují krizi v 
oblasti životního prostředí a biologické rozmanitosti. Právní rámec pro klima by měl podpořit 
oboustranně výhodná řešení.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se zajistilo, že Unie a členské 
státy zůstanou na dobré cestě k dosažení 
cíle klimatické neutrality a pokroku v 
oblasti adaptace, měla by Komise 
pravidelně hodnotit pokrok. V případě, že 
společný pokrok členských států směrem k 
dosažení cíle klimatické neutrality nebo v 
oblasti adaptace nebo soudržnost opatření 
Unie s cílem klimatické neutrality nebo 
jejich přiměřenost k zajištění pokroku v 
oblasti zvyšování adaptační kapacity, 
posilování odolnosti a snižování 
zranitelnosti nebudou dostatečné, měla by 
Komise přijmout nezbytná opatření v 
souladu se Smlouvami. Komise by rovněž 
měla pravidelně posuzovat příslušná 
vnitrostátní opatření a vydávat doporučení, 
pokud zjistí, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s cílem klimatické 
neutrality nebo nejsou přiměřená ke 
zvyšování adaptační kapacity, posilování 
odolnosti a snižování zranitelnosti vůči 
změně klimatu.

(18) Aby byla dodržena zásada 
subsidiarity a aby se zajistilo, že Unie a 
členské státy zůstanou na dobré cestě k 
dosažení cíle klimatické neutrality a 
pokroku v oblasti adaptace, měla by 
Komise pravidelně hodnotit pokrok. V 
případě, že společný pokrok členských 
států směrem k dosažení cíle klimatické 
neutrality nebo v oblasti adaptace nebo 
soudržnost opatření Unie s cílem 
klimatické neutrality nebo jejich 
přiměřenost k zajištění pokroku v oblasti 
zvyšování adaptační kapacity, posilování 
odolnosti a snižování zranitelnosti nebudou 
dostatečné, měla by Komise přijmout 
nezbytná opatření v souladu se Smlouvami. 
Komise by rovněž měla pravidelně 
posuzovat příslušná vnitrostátní opatření a 
vydávat doporučení, pokud zjistí, že 
opatření Unie vedla ke ztrátě 
konkurenceschopnosti a pracovních míst 
v některých odvětvích hospodářství nebo 
že opatření členského státu nejsou v 
souladu s cílem klimatické neutrality nebo 
nejsou přiměřená ke zvyšování adaptační 
kapacity, posilování odolnosti a snižování 
zranitelnosti vůči změně klimatu.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Komise by měla zajistit důkladné a 
objektivní posouzení založené na 
nejaktuálnějších vědeckých, technických a 
sociálně-ekonomických poznatcích 
reprezentativního vzorku široké škály 
nezávislých odborníků a založit své 
posouzení na relevantních informacích, 
včetně informací předložených a 
oznámených členskými státy, zpráv 
Evropské agentury pro životní prostředí a 
nejlepších dostupných vědeckých důkazů, 
včetně zpráv IPCC. Vzhledem k tomu, že 
se Komise zavázala prozkoumat, jak může 
veřejný sektor použít taxonomii EU v 
kontextu Zelené dohody pro Evropu, mělo 
by posouzení zahrnovat informace o 
environmentálně udržitelných investicích 
ze strany Unie a členských států v souladu 
s nařízením (EU) 2020/... [nařízení o 
taxonomii], jakmile budou tyto informace 
k dispozici. Komise by měla využívat 
evropské statistiky a údaje, pokud jsou k 
dispozici, a vyžadovat odborný přezkum. V 
příslušných případech by Komisi měla v 
souladu se svým ročním pracovním 
programem poskytnout pomoc Evropská 
agentura pro životní prostředí.

(19) Komise by měla zajistit důkladné a 
objektivní posouzení založené na 
nejaktuálnějších vědeckých, technických a 
sociálně-ekonomických poznatcích 
reprezentativního vzorku široké škály 
nezávislých odborníků a založit své 
posouzení na relevantních informacích, 
včetně informací předložených a 
oznámených členskými státy, zpráv 
Evropské agentury pro životní prostředí a 
nejlepších dostupných vědeckých důkazů, 
včetně zpráv IPCC. Vzhledem k tomu, že 
se Komise zavázala prozkoumat, jak může 
veřejný sektor použít taxonomii EU v 
kontextu Zelené dohody pro Evropu, mělo 
by posouzení zahrnovat informace o 
environmentálně udržitelných investicích 
ze strany Unie a členských států a 
výsledcích hodnocení, které v rámci 
systémů certifikace účinnosti z hlediska 
klimatu provedla třetí strana, včetně 
programů týkajících se zemědělství a 
produkce potravin, které jsou účinné z 
hlediska klimatu, v souladu s nařízením 
(EU) 2020/... [nařízení o taxonomii], 
jakmile budou tyto informace k dispozici. 
Jakékoli systémy certifikace potravin a 
zemědělství v oblasti klimatu musí být 
založeny na rozsáhlém souboru 
recenzovaných vědeckých zjištění a musí 
být posouzeny a schváleny Komisí. 
Veškeré finanční prostředky EU na 
vytvoření nebo financování těchto 
systémů musí být předmětem veřejné 
kontroly ze strany příslušných subjektů 
EU. Komise by měla využívat evropské 
statistiky a údaje, pokud jsou k dispozici, a 
vyžadovat odborný přezkum. V 
příslušných případech by Komisi měla v 
souladu se svým ročním pracovním 
programem poskytnout pomoc Evropská 
agentura pro životní prostředí. Komise 
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zkoumá vývoj regulačního rámce pro 
certifikaci pohlcování uhlíku v souladu se 
svým akčním plánem pro oběhové 
hospodářství a strategií „od zemědělce ke 
spotřebiteli“. Obnova ekosystémů a rozvoj 
trhu s pohlcováním uhlíku pro pohlcování 
skleníkových plynů v půdě by pomohly 
obnovit, udržovat a řídit přírodní propady 
a podporovat biologickou rozmanitost. 
Vytvoření iniciativy EU v oblasti 
uhlíkových zemědělských postupů by za 
vhodných podmínek mohlo sloužit k 
pohlcování uhlíku.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vzhledem k tomu, že významnou 
hybnou silou transformace na klimatickou 
neutralitu jsou občané a komunity, mělo by 
být usnadněno silné zapojení veřejnosti a 
společnosti do opatření v oblasti klimatu. 
Komise by proto měla zapojit všechny 
části společnosti a umožnit jim, aby 
podnikly kroky směrem ke klimaticky 
neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu, a to i prostřednictvím evropského 
klimatického paktu.

(20) Vzhledem k tomu, že významnou 
hybnou silou transformace na klimatickou 
neutralitu jsou občané a komunity, mělo by 
být na místní, regionální a celostátní 
úrovni v úzké spolupráci s místní správou 
usnadněno silné zapojení veřejnosti a 
společnosti do opatření v oblasti klimatu. 
Komise by proto měla plně 
transparentním způsobem zapojit všechny 
části společnosti a umožnit jim, aby 
podnikly kroky směrem k sociálně 
spravedlivé, genderově vyvážené 
klimaticky neutrální společnosti odolné 
vůči změně klimatu, a to i prostřednictvím 
evropského klimatického paktu.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 

(21) Komise by po podrobném 
posouzení dopadů měla Evropskému 
parlamentu a Radě předložit návrh 
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Evropské unie, aby mohla stanovit 
trajektorii pro dosažení nulových čistých 
emisí skleníkových plynů v Unii do roku 
2050, a zajistit tak předvídatelnost a jistotu 
pro všechny hospodářské subjekty, včetně 
podniků, pracovníků, investorů a 
spotřebitelů, a dále zajistit, aby 
transformace na klimatickou neutralitu 
byla nevratná, aby docházelo k 
postupnému snižování emisí a aby mohla 
přispět k posuzování souladu opatření a 
pokroku v oblasti cíle klimatické 
neutrality. 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 zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů37 . Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
zasedání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

nařízení, kterým stanoví trajektorii pro 
dosažení nulových čistých emisí 
skleníkových plynů v Unii do roku 2050, a 
zajistit tak předvídatelnost a jistotu pro 
všechny hospodářské subjekty, včetně 
podniků, zemědělců, pracovníků, investorů 
a spotřebitelů, a dále zajistit, aby 
transformace na klimatickou neutralitu 
byla nevratná, aby docházelo k 
postupnému snižování emisí a aby mohla 
přispět k posuzování souladu opatření a 
pokroku v oblasti cíle klimatické 
neutrality.

__________________ __________________
37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21а) Dovoz zemědělských výrobků a 
potravin ze třetích zemí v posledních 
letech neustále roste. S ohledem na tento 
trend by mělo být provedeno posouzení, 
na které výrobky dovážené ze třetích zemí 
se vztahují požadavky srovnatelné s 
požadavky vztahujícími se na evropské 
zemědělce a jejichž původ vyplývá z cílů 
politik EU týkajících se snižování dopadu 
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změny klimatu. Komise by měla do 30. 
června 2021 předložit Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu a sdělení o 
tomto tématu.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví závazný cíl 
klimatické neutrality v Unii do roku 2050 v 
zájmu dodržení dlouhodobého teplotního 
cíle uvedeného v článku 2 Pařížské dohody 
a zavádí rámec pro dosažení pokroku při 
plnění globálního adaptačního cíle 
stanoveného v článku 7 Pařížské dohody.

Toto nařízení stanoví závazný cíl 
klimatické neutrality v Unii a v každém 
členském státu do roku 2050 v zájmu 
dodržení dlouhodobého teplotního cíle 
uvedeného v článku 2 Pařížské dohody a 
zavádí rámec pro dosažení pokroku při 
plnění globálního adaptačního cíle 
stanoveného v článku 7 Pařížské dohody.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Emise a pohlcování skleníkových 
plynů v rámci Unie, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být nejpozději do roku 
2050 vyrovnané, čímž se do uvedeného 
data emise sníží na čistou nulu.

1. Emise a pohlcování skleníkových 
plynů v rámci Unie, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být nejpozději do roku 
2050 i poté vyrovnané, čímž se do 
uvedeného data emise sníží na čistou nulu. 
Každý členský stát dosáhne klimatické 
neutrality do roku 2050, a to i 
prostřednictvím společných opatření na 
úrovni Unie.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2



PE650.646v02-00 24/45 AD\1211640CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v 
odstavci 1, a to s přihlédnutím k významu 
podpory spravedlnosti a solidarity mezi 
členskými státy.

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily, že cíle klimatické neutrality 
stanoveného v odstavci 1 bude dosaženo 
společně i na úrovni jednotlivých 
členských států, a to s přihlédnutím k 
nezbytnosti postupného vyřazení fosilních 
paliv, významu podpory spravedlnosti, 
konkurenceschopnosti, solidarity a 
spravedlivé transformace mezi členskými 
státy a k důvodům pro stanovení 
trajektorie uvedeným v čl. 3 odst. 3.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 a 
prozkoumá možnosti stanovení nového 
cíle snížit emise do roku 2030 o 50 až 
55 % v porovnání s rokem 1990. Bude-li 
Komise považovat za nutné tento cíl 
změnit, předloží dle potřeby návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě.

3. Do června 2021 Komise 
přezkoumá cíl Unie v oblasti klimatu pro 
rok 2030 uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení 
(EU) 2018/1999 s ohledem na cíl 
klimatické neutrality stanovený v čl. 2 
odst. 1 a v tomto legislativním návrhu 
snižujícím emise do roku 2030 o 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a navrhne 
odpovídající financování z rozpočtu EU, 
které umožní dosáhnout tohoto nového 
cíle. Bude-li Komise považovat za nutné 
tento cíl změnit, předloží dle potřeby 
návrhy Evropskému parlamentu a Radě. 
Tyto návrhy zahrnují studii posouzení 
dopadů navrhovaných změn.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 50 až 55 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1, a 
zváží přijetí nezbytných opatření, včetně 
přijetí legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami.

4. Do 30. června 2021 Komise při 
zohlednění důvodů pro stanovení 
trajektorie uvedených v čl. 3 odst. 3 a s 
ohledem na čl. 4 odst. 2 posoudí, jak by 
bylo třeba změnit právní předpisy Unie, 
kterými se provádí cíl Unie pro rok 2030, 
včetně stanovení cílů pro použití 
obnovitelných zdrojů, aby bylo možné 
docílit snížení emisí o 55 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1, a 
zváží přijetí nezbytných opatření, včetně 
přijetí legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami.

Odůvodnění

Při přijímání nezbytných opatření na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by měly být 
zohledněny důvody stanovení trajektorie uvedené v čl. 3 odst. 3 a čl. 4 odst. 2a, a to i při 
určování způsobu, jakým má být snižování a odstraňování emisí rozděleno mezi nástroje 
politiky ETS a jiné nástroje. Je velmi důležité, aby se Komise zaměřila na postupné 
vyřazování fosilních zdrojů a postupné využívání obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud Komise považuje za vhodné 
stanovit přechodný cíl snížení emisí do 
roku 2040 s cílem dosáhnout klimatické 
neutrality do roku 2050, předloží 
Evropskému parlamentu a Radě za tímto 
účelem do 30. září 2028 legislativní návrh, 
který stanoví příslušné hodnoty, kterých 
má být dosaženo, a případně i další 
nezbytná opatření; tento návrh bude 
vypracován v návaznosti na podrobné 
posouzení dopadů. Toto posouzení dopadů 
zohlední kritéria uvedená v čl. 3 odst. 3.
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Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Komise zajistí přístup k nejlepším 
dostupným technologiím a inovativním 
řešením napomáhajícím snižování emisí 
díky rychlému a setrvalému odstraňování 
legislativních překážek.

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Pokud Komise považuje za vhodné 
stanovit cíle pro pohlcování uhlíku 
pomocí propadů do roku 2040 a do roku 
2050 s cílem dosáhnout klimatické 
neutrality do roku 2050, předloží do 30. 
září 2028 Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrhy na základě 
podrobného posouzení dopadů. Toto 
posouzení dopadů zohlední kritéria 
uvedená v čl. 3 odst. 3.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je v souladu s článkem 9 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, aby doplnila toto 
nařízení stanovením trajektorie na úrovni 
Unie k dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 

1. Ve vhodných případech Komisi 
vypracuje podrobné posouzení dopadů a 
následně předloží Evropskému 
parlamentu a Radě legislativní návrh, 
který stanoví trajektorii na úrovni Unie k 
dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
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trajektorii přezkoumá. článku 14 Pařížské dohody Komise 
trajektorii přezkoumá.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při stanovování trajektorie v 
souladu s odstavcem 1 Komise zohlední:

3. Při navrhování trajektorie v 
souladu s odstavcem 1 Komise zohlední:

Pozměňovací návrh 38

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nákladovou a hospodářskou 
efektivnost;

a) nákladovou a hospodářskou 
efektivnost se zohledněním nevratných 
změn klimatického systému a ekosystémů 
a hospodářských, sociálních a 
environmentálních nákladů na nečinnost 
a na opožděná opatření v oblasti klimatu;

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) přínosy aktivního a udržitelného 
lesního hospodářství a zalesňování;

Odůvodnění

Je důležité zajistit udržitelné dodávky surovin z aktivně a udržitelně obhospodařovaných lesů. 
Potřeba investic, konkurenceschopnosti a účinnosti z hlediska životního prostředí, která je 
zdůrazněna v návrhu Komise, je skutečně důležitá a měla by být uplatňována i z hlediska 
oběhového biohospodářství. EU musí pomoci snížit emise z fosilních paliv v členských 
státech, které zaostávají, a podporovat zalesňování a udržitelné a aktivní lesní hospodářství v 
členských státech, které dosud nenavýšily své lesní zdroje.
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Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) mezinárodní vývoj a úsilí vyvíjené 
za účelem dosažení dlouhodobých cílů 
Pařížské dohody a konečných cílů 
Rámcové úmluvy Organizace spojených 
národů o změně klimatu, Úmluvy o 
biologické rozmanitosti a Úmluvy OSN o 
boji proti desertifikaci;

Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) konkurenceschopnost hospodářství 
Unie;

b) konkurenceschopnost hospodářství 
Unie, růst a pracovní místa, přičemž 
věnuje zvláštní pozornost situaci 
mikropodniků a malých a středních 
podniků, přizpůsobování systémů 
produkce a ziskovosti zemědělských 
podniků;

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nejlepší dostupné technologie; c) nejlepší dostupné a použitelné 
technologie;

Pozměňovací návrh 43

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

d) energetickou účinnost, dostupnost 
energie a bezpečnost dodávek energie;

d) energetickou účinnost, dostupnost 
energie a bezpečnost dodávek energie a 
podporu oběhového biohospodářství, které 
je klíčovou součástí oběhového 
hospodářství, jakožto alternativy fosilního 
hospodářství za účelem dosažení 
substitučních účinků;

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zásady agroekologie, jako je 
biologická rozmanitost agroekosystémů a 
omezení jejich specializace, jakož i 
optimalizace cyklů vody, dusíku, fosforu a 
uhlíku;

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) produkci potravin, zabezpečení 
dodávek potravin a cenovou dostupnost 
kvalitní stravy;

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dc) technologickou neutralitu a právo 
členských států stanovit si svou skladbu 
zdrojů energie;
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Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zemědělské systémy účinně 
využívající klima;

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nutnost zajistit environmentální 
účinnost a pokrok v průběhu času;

f) nutnost zajistit environmentální 
účinnost a pokrok v průběhu času, přičemž 
rovněž zohlední závazek Unie a členských 
států zastavit a zvrátit ztrátu biologické 
rozmanitosti a podněcovat a podporovat 
zemědělce tak, aby zaváděli udržitelné 
zemědělské praktiky, jako jsou přesné 
zemědělství, agroekologie, zemědělství 
přihlížející ke klimatu, pohlcování uhlíku 
v zemědělství a agrolesnictví, s cílem 
posílit odolnost a zajistit dlouhodobou 
produktivitu;

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) předcházení možnému úniku 
uhlíku;

Pozměňovací návrh 50

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

g) investiční potřeby a příležitosti; g) investiční potřeby a příležitosti, 
včetně míry dostupné rozpočtové podpory 
z politických nástrojů Unie;

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) potřebu poskytovat 
environmentální veřejné statky v oblasti 
zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se této změně a ochrany a 
zlepšování životního prostředí, včetně 
zemědělství, využívání půdy a lesnictví;

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) nutnost zajistit spravedlivou a 
sociálně vyváženou transformaci;

h) nutnost zajistit spravedlivou a 
sociálně vyváženou transformaci, zejména 
na venkově a v odlehlých oblastech, v 
zájmu územní soudržnosti mezi městskými 
a venkovskými oblastmi;

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) závazek Unie a členských států 
zastavit a zvrátit do roku 2030 úbytek 
biologické rozmanitosti a snížit přímý tlak 
na biologickou rozmanitost;
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Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC).

j) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) a komplexního sociálně-
ekonomického a odvětvového posouzení 
dopadu;

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) provádění cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje, dosažení 
zabezpečení dodávek potravin v Unii i ve 
světě přizpůsobením se změně klimatu, 
podporou odolnosti vůči změně klimatu a 
rozvojem s nízkými emisemi skleníkových 
plynů při současném zachování produkce 
potravin;

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) technologickou neutralitu a právo 
členských států stanovit si vlastní skladbu 
zdrojů energie;

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
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Čl. 3 – odst. 3 – písm. j c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jc) rozmanitost domácích podmínek v 
členských státech;

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány Unie a členské 
státy zajistí trvalý pokrok při zvyšování 
adaptační kapacity, posilování odolnosti a 
snižování zranitelnosti vůči změně klimatu 
v souladu s článkem 7 Pařížské dohody.

1. Příslušné orgány Unie a členské 
státy zajistí trvalý pokrok při zvyšování 
adaptační kapacity, posilování odolnosti a 
snižování zranitelnosti vůči změně klimatu 
v souladu s článkem 7 Pařížské dohody a 
zajistí také dostatečnou vlastní produkci 
potravin v Unii při současném zachování 
přísných norem bezpečnosti potravin.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vypracují a provedou 
adaptační strategie a plány zahrnující 
komplexní rámce pro řízení rizik, založené 
na robustních výchozích hodnotách v 
oblasti klimatu a zranitelnosti a posuzování 
pokroku.

2. Členské státy vypracují a provedou 
adaptační strategie a plány a zahrnou do 
nich komplexní rámce pro řízení rizik, 
založené na robustních výchozích 
hodnotách v oblasti klimatu a zranitelnosti 
a posuzování pokroku, a zároveň zajistí 
bezpečnost dodávek potravin a to, aby byla 
unijní strategie ohledně dovozu ze třetích 
zemí soudržná s klimatickými cíli Unie.

Pozměňovací návrh 60

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

2a. Příslušné orgány Unie a členské 
státy uznávají strategický význam 
zemědělství pro potravinové zabezpečení v 
Unii i v celosvětovém měřítku, kritické 
vystavení tohoto odvětví účinkům změny 
klimatu a jeho potenciál přispívat k 
opatřením v oblasti klimatu. Unie a 
členské státy napomáhají zemědělcům k 
přizpůsobení se nepříznivým dopadům 
změny klimatu a podporují odolnost vůči 
klimatu a nízkoemisní rozvoj, aniž by byla 
ohrožena produkce potravin.

Odůvodnění

Zemědělství je odvětvím, které je nejzávažnějším způsobem vystaveno dopadům změny 
klimatu, a sektorem strategického významu pro potravinové zabezpečení v EU a ve světě, 
které je ohroženo dopady změny klimatu. Evropský právní rámec pro klima proto musí uznat 
strategický význam zemědělství a vytvořit rámec pro příslušné orgány EU a členské státy s 
cílem usnadnit přizpůsobení, odolnost a nízkoemisním rozvoj tak, aby nebyla ohrožena 
produkce potravin, v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. b) Pařížské dohody.

Pozměňovací návrh 61

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Orgány Unie přezkoumají 
proveditelnost zavedení systémů 
uhlíkových kreditů, včetně certifikace 
odstraňování skleníkových plynů 
pohlcováním uhlíku prostřednictvím – ve 
vhodných případech – specifických 
modelů využití půdy, půdy samotné a 
biomasy v zemědělství s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050 díky 
rozvoji specifického trhu s pohlcováním 
uhlíku pro ukládání skleníkových plynů v 
půdě. Tento rámec bude vycházet ze 
širokého souboru vědeckých poznatků 
podléhajících vzájemnému hodnocení a 
Komise jej vyhodnotí a přijme, přičemž 
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zajistí, aby opatření na boj se změnou 
klimatu neměla negativní dopady na 
biologickou rozmanitost, životní prostředí 
nebo společnost, ani na veřejné zdraví a 
dodržovala ustanovení všech vhodných a 
přiměřených nástrojů hospodářské 
politiky usilujících o dosažení 
udržitelnosti. Za tímto účelem předloží do 
dne 30. června 2021 příslušné orgány 
Unie hodnotící zprávu.

Pozměňovací návrh 62

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Za účelem provádění trajektorie 
definované v článku 3 orgány Unie v 
adaptačních strategiích a plánech všechny 
dostupné nástroje hospodářské politiky, 
pokud jsou vhodné a přiměřené vůči 
sledovaným cílům. Tyto iniciativy mohou 
zahrnovat zejména zavedení mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, který 
bude v souladu s pravidly WTO, s cílem 
zajistit rovné podmínky a zpřísnit výrobní 
standardy u dovozů.

Pozměňovací návrh 63

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d. Komise vypracuje soubor 
ukazatelů pro posouzení odolnosti 
společnosti, životního prostředí a 
hospodářství vůči změně klimatu. Při 
vypracovávání těchto ukazatelů bude 
Komisi nápomocna Evropská agentura 
pro životní prostředí v souladu se svým 
ročním pracovním programem.
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Pozměňovací návrh 64

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2e. Zpřístupní se finanční prostředky 
pro poradenské služby v zemědělství s 
cílem poskytovat informace a sdílet 
osvědčené postupy se zemědělci, aby se 
mohli přizpůsobit výzvám, jako je sucho a 
záplavy, které změna klimatu přináší.

Pozměňovací návrh 65

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2f. Příslušné orgány Unie a členské 
státy uznávají význam udržitelného a 
aktivního obhospodařování lesů pro 
zajištění udržitelných dodávek surovin při 
přechodu k oběhovému biohospodářství.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) společného pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy při plnění cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeného trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1;

a) pokroku, jehož dosáhly všechny 
členské státy společně i jednotlivě při 
plnění cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1, vyjádřeného 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) společného pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy v oblasti adaptace 
podle článku 4.

b) pokroku, jehož dosáhly všechny 
členské státy společně i jednotlivě v oblasti 
adaptace podle článku 4.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží závěry tohoto posouzení 
spolu se zprávou o stavu energetické unie 
vypracovanou v příslušném kalendářním 
roce v souladu s článkem 35 nařízení (EU) 
2018/1999 Evropskému parlamentu a 
Radě.

Komise předloží závěry tohoto posouzení 
spolu se zprávou o stavu energetické unie 
vypracovanou v příslušném kalendářním 
roce v souladu s článkem 35 nařízení (EU) 
2018/1999 Evropskému parlamentu a Radě 
a zveřejní je.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) soudržnosti opatření Unie s cílem 
klimatické neutrality stanoveným v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeným trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1;

a) soudržnosti opatření a politik Unie, 
jakož i iniciativ stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, s cílem klimatické 
neutrality stanoveným v čl. 2 odst. 1, 
vyjádřeným trajektorií uvedenou v čl. 3 
odst. 1, kritérii uvedenými v čl. 3 odst. 3 a 
úvahami, jimiž se řídilo stanovování této 
trajektorie, které uvádí čl. 3 odst. 3;

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) souladu obchodní politiky Unie s 
environmentálním cílem stanoveným v 
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tomto nařízení;

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud Komise na základě 
posouzení uvedeného v odstavcích 1 a 2 
konstatuje, že opatření Unie nejsou v 
souladu s cílem klimatické neutrality 
stanoveným v čl. 2 odst. 1 nebo nejsou 
přiměřená k zajištění pokroku v oblasti 
adaptace podle článku 4 nebo že pokrok na 
cestě k dosažení cíle klimatické neutrality 
nebo pokrok v oblasti adaptace podle 
článku 4 není dostatečný, přijme současně 
s provedením přezkumu trajektorie 
uvedené v čl. 3 odst. 1 nezbytná opatření v 
souladu se Smlouvami.

3. Pokud Komise na základě 
posouzení uvedeného v odstavcích 1 a 2 
konstatuje, že opatření Unie nejsou v 
souladu s cílem klimatické neutrality 
stanoveným v čl. 2 odst. 1 nebo nejsou 
přiměřená k zajištění pokroku v oblasti 
adaptace podle článku 4 nebo že pokrok na 
cestě k dosažení cíle klimatické neutrality 
nebo pokrok v oblasti adaptace podle 
článku 4 není dostatečný, přijme nezbytná 
opatření v souladu se Smlouvami.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 30. září 2023 a poté každých pět let 
provede Komise posouzení:

Do 30. září 2023 a poté každých pět let 
provede Komise – v souladu se zásadou 
subsidiarity – posouzení:

Pozměňovací návrh 73

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu nebo 
dvouletých zpráv o pokroku předložených 
v souladu s nařízením (EU) 2018/1999 

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu nebo 
dvouletých zpráv o pokroku a zprávy o 
udržitelnosti bioenergie předložené v 
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považována za relevantní pro dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

souladu s nařízením (EU) 2018/1999 a 
strategickými plány SZP předloženými v 
souladu s nařízením, kterým se stanoví 
pravidla podpory strategických plánů, jež 
mají být vypracovány členskými státy v 
rámci společné zemědělské politiky, 
považována za relevantní pro dosažení 
snížení emisí skleníkových plynů a 
posílení přírodních propadů do roku 2030 
a cíle klimatické neutrality stanoveného v 
článku 2 s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží závěry tohoto posouzení 
spolu se zprávou o stavu energetické unie 
vypracovanou v příslušném kalendářním 
roce v souladu s článkem 35 nařízení (EU) 
2018/1999 Evropskému parlamentu a 
Radě.

Komise zveřejní a předloží toto posouzení 
a závěry tohoto posouzení spolu se 
zprávou o stavu energetické unie 
vypracovanou v příslušném kalendářním 
roce v souladu s článkem 35 nařízení (EU) 
2018/1999 Evropskému parlamentu a 
Radě.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění společného pokroku 
posuzovaného v souladu s čl. 5 odst. 1 
konstatuje, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1, nebo 
nejsou přiměřená k zajištění pokroku v 
oblasti adaptace podle článku 4, může pro 
daný členský stát vydat doporučení. 
Komise svá doporučení zveřejní.

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění společného a vnitrostátního 
pokroku posuzovaného v souladu s čl. 5 
odst. 1 konstatuje, že opatření členského 
státu nejsou v souladu s tímto cílem, 
vyjádřeným trajektorií uvedenou v čl. 3 
odst. 1, nebo nejsou přiměřená k zajištění 
pokroku v oblasti adaptace podle článku 4, 
vydá doporučení pro daný členský stát. 
Komise svá doporučení zveřejní ve všech 
úředních jazycích EU.
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Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dotčený členský stát uvede ve své 
první zprávě o pokroku předložené v 
souladu s článkem 17 nařízení (EU) 
2018/1999 v roce následujícím po roku 
vydání doporučení, jakým způsobem řádně 
zohlednil dané doporučení. Pokud se 
dotčený členský stát rozhodne nezabývat se 
doporučením nebo jeho podstatnou částí, 
předloží k tomu Komisi odůvodnění;

b) dotčený členský stát uvede ve své 
první zprávě o pokroku předložené v 
souladu s článkem 17 nařízení (EU) 
2018/1999 v roce následujícím po roku 
vydání doporučení, jakým způsobem řádně 
zohlednil dané doporučení a jaká opatření 
přijal. Pokud se dotčený členský stát 
rozhodne nezabývat se doporučením nebo 
jeho podstatnou částí, předloží k tomu 
Komisi odůvodnění;

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zpráv Evropské agentury pro 
životní prostředí (EEA);

b) zpráv Evropské agentury pro 
životní prostředí (EEA) a dalších subjektů 
EU;

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) evropských statistik a údajů, včetně 
údajů o ztrátách vyplývajících z 
nepříznivých dopadů změny klimatu, jsou-
li k dispozici, a

c) evropských statistik a údajů, včetně 
údajů o hospodářských a územních 
dopadech opatření přijatých na základě 
tohoto nařízení a jejich dopadech na 
zaměstnanost a údajů o ztrátách 
vyplývajících z nepříznivých dopadů 
změny klimatu, a odhadů nákladů na 
nečinnost nebo opožděnou činnost, včetně 
údajů o přírůstcích a ztrátách pracovních 
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míst, jsou-li k dispozici, a

Odůvodnění

Komise by měla být informována o údajích odrážejících všechny tři pilíře udržitelnosti, tj. 
environmentální, sociální i ekonomický. Transformace bude rovněž znamenat více nových 
pracovních míst v některých dalších oblastech hospodářství; to platí i pro potravinářství a 
zemědělství.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) jakýchkoli doplňujících informací 
týkajících se environmentálně udržitelných 
investic ze strany Unie a členských států, 
případně včetně investic v souladu s 
nařízením (EU) 2020/… [nařízení o 
taxonomii].

e) jakýchkoli doplňujících informací 
týkajících se environmentálně udržitelných 
investic a systémů certifikace účinnosti z 
hlediska klimatu, kterou udělují třetí 
strany, ze strany Unie a členských států, 
případně včetně investic v souladu s 
nařízením (EU) 2020/… [nařízení o 
taxonomii].

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Do 31. prosince 2021 předloží 
Komise zprávu o opatřeních na podporu 
zemědělství a produkce potravin šetrných 
ke klimatu prostřednictvím systémů 
certifikace udělované třetími stranami. Z 
této zprávy bude také Komise vycházet při 
svém posuzování uvedeném v článcích 5 a 
6.

Odůvodnění

Certifikace prováděná třetí stranou bude způsob, jak v EU stanovit společnou normu pro 
produkci účinnou z hlediska klimatu. Stanovení společných norem bude odměňovat zemědělce 
a družstva, kterým se daří produkovat více za méně, a tím omezovat klimatickou stopu na 
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jednotku produkce. Je však třeba uznat, že úplné odstranění emisí skleníkových plynů ze 
zemědělství není možné.

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise spolupracuje se všemi složkami 
společnosti, aby jim umožnila podnikat 
příslušné kroky k dosažení klimaticky 
neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu. Komise usnadňuje inkluzivní a 
přístupný proces na všech úrovních, včetně 
vnitrostátní, regionální a místní úrovně a se 
zapojením sociálních partnerů, občanů a 
občanské společnosti, za účelem výměny 
osvědčených postupů a stanovení opatření, 
která přispějí k dosažení cílů tohoto 
nařízení. Kromě toho může Komise 
vycházet rovněž z víceúrovňových dialogů 
o klimatu a energetice zřízených členskými 
státy v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 
2018/1999.

Komise spolupracuje se všemi složkami 
společnosti, aby jim umožnila podnikat 
příslušné kroky k dosažení klimaticky 
neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu. Komise usnadňuje inkluzivní a 
přístupný proces na všech úrovních, včetně 
vnitrostátní, regionální a místní úrovně a se 
zapojením sociálních partnerů, občanů a 
občanské společnosti, za účelem výměny 
osvědčených postupů a stanovení opatření, 
která přispějí k dosažení cílů tohoto 
nařízení. Komise zohledňuje názory a 
doporučení unijních hospodářských 
subjektů, producentů, pracovníků a 
spotřebitelů, organizací, které je zastupují, 
a družstev, jakož i nevládních organizací, 
a při této transformaci je podporuje. 
Komise v duchu transparentnosti zveřejní 
záznam o těchto interakcích. Kromě toho 
může Komise vycházet rovněž z 
víceúrovňových dialogů o klimatu a 
energetice zřízených členskými státy v 
souladu s článkem 11 nařízení (EU) 
2018/1999.

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v 
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přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 
odst. 1 je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 
odst. 1 je Komisi svěřena na dobu 
neurčitou od ...[OP: datum vstupu tohoto 
nařízení v platnost].
3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v 
čl. 3 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění v 
Úředním věstníku Evropské unie, nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů v 
přenesené pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace s 
odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 3 vstoupí v platnost pouze 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.
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