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Pozměňovací návrh 32
Veronika Vrecionová

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY, kterým se 
stanoví rámec pro dosažení klimatické 
neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 
(evropský právní rámec pro klima)

Návrh na zamítnutí návrhu Komise
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY, kterým se 
stanoví rámec pro dosažení klimatické 
neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 
(evropský právní rámec pro klima)
Návrh Komise se zamítá.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise by nemohl ze své podstaty zohlednit dopad pandemie COVID-19 a související 
krize. Pokles v několika hospodářských odvětvích znamená snížení emisí skleníkových plynů 
samo o sobě bez jakéhokoli zásahu legislativního úsilí. EU se musí nejprve zotavit a až poté si  
stanovit novou výzvu v podobě evropského právního rámce pro klima.

Pandemie postihla zemědělství a zemědělsko-potravinářské odvětví. Je ohrožena existence 
mnoha zemědělců a zemědělsko-potravinářských podniků, které řeší rozpočtové problémy. 
Uvalení dalších výzev bude pro ně znamenat větší množství úpadků.

Pozměňovací návrh 33
Sylvia Limmer, Ivan David

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

kterým se stanoví rámec pro dosažení 
klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 
2018/1999 (evropský právní rámec pro 
klima)

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY, kterou se 
stanoví rámec pro racionální politiku v 
oblasti životního prostředí v důsledku 
koronavirové krize
(Změna nařízení na směrnici se vztahuje 
na celý text. Přijetí tohoto pozměňovacího 
návrhu si vyžádá odpovídající změny 
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v celém textu.)

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

kterým se stanoví rámec pro dosažení 
klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 
2018/1999 (evropský právní rámec pro 
klima)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

kterým se stanoví rámec pro dosažení 
nezvratného a postupného snižování 
ekologické stopy Unie a mění nařízení 
(EU) 2018/1999 (evropský právní rámec 
pro klima)

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

kterým se stanoví rámec pro dosažení 
klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 
2018/1999 (evropský právní rámec pro 
klima)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

kterým se stanoví rámec pro dosažení 
klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 
2018/1999 a nařízení (EU) 2018/841 
(evropský právní rámec pro klima)

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Sylvia Limmer, Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Koronavirová krize vedla k 
celosvětové mimořádné situaci a 
hospodářské recesi v nebývalém rozsahu. 
V této fázi není možné provést přiměřený 
odhad skutečného rozsahu koronavirové 
krize v jednotlivých členských státech a 
jejich ekonomikách. Proto musí členské 
státy EU a orgány EU přezkoumat, 
prošetřit a v případě potřeby upravit 
všechny stávající politiky. To zahrnuje 
také politiku členských států EU a orgánů 
EU v oblasti životního prostředí, která je v 
současné době známa jako „politika v 
oblasti klimatu“, která bude v daleké 
budoucnosti fungovat s 
nejpesimističtějšími modelovými scénáři. 
Je nezbytné vrátit se k racionální politice 
v oblasti životního prostředí, která v 
souladu s přírodou zajistí hospodářský 
rozvoj, inovace a prosperitu a zaručí 
občanům zaměstnanost, bezpečnost 
dodávek a zdraví. V této souvislosti je 
třeba mít na paměti, že v členských 
státech EU s jejich nynější pokročilou 
ekonomikou je kvalita ovzduší, půdy a 
vody a potravin lepší, než byla po staletí, a 
průměrná délka života se neustále 
zvyšuje.20a  Racionální politika v oblasti 
životního prostředí orientovaná na 
člověka zachovává a neničí rámec 
sociálně tržního hospodářství, který 
zaručuje svobodné podnikání. 
hospodářskou soutěž a inovace. Projekt, 
původně nazvaný „evropský právní rámec 
pro změnu klimatu“, by proto měl být 
přejmenován na „směrnici, kterou se 
stanoví rámec pro racionální politiku v 
oblasti životního prostředí v důsledku 
koronavirové krize", a jeho cíle by měly 
být upraveny tak, jak je uvedeno v 
normativním znění.
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_________________
20a Podle Eurostatu se délka života v 
členských státech EU (EU-27) mezi lety 
2002 a 2018 zvýšila ze 77,7 na 81 let.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Sylvia Limmer, Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
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.

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise podle svého názoru 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. Strategii Komise je však třeba 
přehodnotit. Ve sdělení Komise 
COM(2019) 285 ze dne 18.6.2019 a 
COM(2020) 21 ze dne 14.1.2020 Komise 
sama uvedla, že podle Pařížské dohody 
bude dosažení cílů do roku 2030 
vyžadovat dodatečné investice ve výši 260 
miliard EUR ročně20a, zatímco zpřísnění 
cílů ve smyslu tzv. „zelené dohody“ by 
vyžadovalo ještě více investic, jak je 
uvedeno v následujících bodech: „Plán 
dále zvýšit cíl v oblasti snižování emisí EU 
pro rok 2030, který byl oznámen v rámci 
Zelené dohody pro Evropu, vyvolá ještě 
větší investiční potřeby. V podrobné 
analýze na podporu dlouhodobé 
strategické vize Komise pro klimaticky 
neutrální ekonomiku EU již bylo uvedeno, 
že transformace na nízkouhlíkové 
hospodářství může do roku 2040 
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vyžadovat dodatečné investice ve výši až 2 
% HDP. To může být nutné uspíšit, aby 
bylo dosaženo vyššího cíle již do roku 
2030.“21a   Komise navíc odhaduje, že v 
důsledku koronavirové krize poklesne 
hospodářský výstup členských států EU v 
roce 2020 nejméně o 7 %.22a . S ohledem 
na vlastní posouzení Komise je zřejmé, že 
stávající „politika v oblasti klimatu“ by se  
z finančního hlediska zcela vymkla z ruky. 
Dalším cílem Komise je chránit, 
zachovávat a posilovat přírodní kapitál 
Unie a chránit zdraví a blahobyt občanů 
před environmentálními riziky a dopady.

_________________ _________________
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.
20a Sdělení Komise - Společně při 
dosahování cílů energetické unie a 
opatření v oblasti klimatu – vytvoření 
základů pro úspěšný přechod na čistou 
energii, COM(2019)0285 ze dne 18. 
června 2019 a sdělení Komise - Investiční 
plán pro udržitelnou Evropu Investiční 
plán Zelené dohody pro Evropu, 
COM(2020) 21 ze dne 14. ledna 2020.
21a Sdělení Komise - Investiční plán pro 
udržitelnou Evropu Investiční plán Zelené 
dohody pro Evropu, COM(2020) 21 ze dne 
14. ledna 2020.
22a Evropská hospodářská prognóza – jaro 
2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 by v roce 2050 neměla produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a ve které 
by měl být 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, aniž by byl ohrožen růst a 
zaměstnanost. Tato transformace musí 
současně být spravedlivá a inkluzivní a 
nesmí nikoho opomíjet, a to ani žádné 
městské, venkovské, ostrovní či horské 
oblasti nebo komunity.

_________________ _________________
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.

Or. it

Pozměňovací návrh 39
Balázs Hidvéghi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
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 

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
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 
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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.

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. Tento přechod by však 
měl zajistit vyvážený přístup, pokud jde o 
tři rozměry udržitelnosti - sociální, 
environmentální a ekonomický.

_________________ _________________
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
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.

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
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, zejména ve venkovských, 
horských a nejvzdálenějších oblastech.

_________________ _________________
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.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
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.

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
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, se zvláštním 
zaměřením na občany žijící ve 
venkovských a odlehlých oblastech, a 
nesmí nikoho opomíjet.

_________________ _________________
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

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. 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, přičemž musí věnovat 
také zvláštní pozornost venkovským 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
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 

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
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 
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občanů před environmentálními riziky a 
dopady. Tato transformace musí současně 
být spravedlivá a inkluzivní a nesmí 
nikoho opomíjet.

občanů před environmentálními riziky a 
dopady. Tato transformace musí současně 
být spravedlivá a inkluzivní a nesmí 
nikoho opomíjet, především ne ty, kdo žijí 
ve venkovských oblastech.

_________________ _________________
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Anne Sander

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
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.

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
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, včetně venkovských 
oblastí.

_________________ _________________
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.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 45
Mazaly Aguilar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) S ohledem na krizi způsobenou 
pandemií onemocnění COVID-19 mohou 
být některé cíle a nástroje zahrnuté do 
Zelené dohody pro Evropu podstatně 
zasaženy. Proto by Komise měla 
pravidelně vypracovávat podrobné zprávy 
a posouzení dopadů hospodářské krize na 
cíle všech legislativních iniciativ 
vyplývajících ze Zelené dohody pro 
Evropu.

Or. es

Pozměňovací návrh 46
Sylvia Limmer, Ivan David

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 
klimatu musí být omezen na 1,5 °C, 
zejména proto, aby se snížila 
pravděpodobnost extrémních klimatických 
jevů. Globální hodnotící zpráva Mezivládní 

(2) Je důležité zdůraznit, že 
Mezivládní panel pro změnu klimatu 
(IPCC) je ve vleku svého vlastního 
politického programu. To lze pozorovat 
například ve zvláštní zprávě IPCC o 
dopadech globálního oteplování o 1,5 °C 
ve srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí a souvisejících celosvětových 
plánech pro snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů20. Podle této zprávy je 
třeba urychleně redukovat emise 
skleníkových plynů v zájmu omezení 
nárůstu teploty na 1,5 °C a proto, aby se 
snížila pravděpodobnost extrémních 
klimatických jevů. Tyto závěry byly 
zpochybněny Evropským prohlášením o 
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vědecko-politické platformy pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby (IPBES) z roku 2019t21 poukázala 
na celosvětový úbytek biologické 
rozmanitosti a skutečnost, že změna 
klimatu je jeho třetí nejvýznamnější 
příčinou22.

klimatu ze dne 18. října 2019, které 
podepsalo více než 500 vědců21a, kteří 
nevidí kritický stav klimatu tak, jak byl 
vyhlášen Evropským parlamentem dne 28. 
října 2019.22aGlobální hodnotící zpráva 
Mezivládní vědecko-politické platformy 
pro biologickou rozmanitost a 
ekosystémové služby (IPBES) z roku 
201921 naopak konstatuje celosvětový 
úbytek biologické rozmanitosti 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.
21a https://clintel.nl/wp-
content/uploads/2019/10/European-
Climate-Declaration-Oslo-18-October-
2019.pdf 

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).
22a P9_TA(2019)0078 Usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 28. 
listopadu 2019 o stavu klimatické a 
environmentální nouze (2019/2930(RSP)).

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Michal Wiezik

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 
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 příčinou22.

(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 
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 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., 

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., 
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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.)].

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).

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 
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 příčinou22.

(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 
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 ekosystémů a skutečnost, že změna 
klimatu je jeho třetí nejvýznamnější 
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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).

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Sylvia Limmer, Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Rovnice Kaya, kterou IPCC 
používá k posouzení vývoje emisí CO2, 
jasně ukazuje, že emise CO2 závisí na 
průměrné životní úrovni, energetické 
náročnosti HDP a obsahu CO2 v energii. 
Pro dosažení tzv. „klimatické neutrality“ 
není realistické spoléhat se pouze na 
snížení energetické náročnosti nebo 
obsahu CO2 v energii, což znamená, že 
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tento cíl by vyžadoval obrovské snížení 
HDP.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Sylvia Limmer, Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

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 

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

smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o 
změně klimatu (dále jen „Pařížská 
dohoda“) je zásadní pevně stanovený 
dlouhodobý cíl.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Anne Sander

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

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, k zachování a 
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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Sylvia Limmer, Ivan David

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 

(4) Rámcová úmluva Organizace 
spojených národů o změně klimatu (dále 
jen „Pařížská dohoda“) byla podepsána 
členskými státy EU a EU jako nadnárodní 
organizace a v důsledku toho a 
vnitrostátně stanovených příspěvků 
(NDC) předložených v této souvislosti má 
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přizpůsobit se nepříznivým dopadům 
změny klimatu24 a sladit finanční toky s 
nízkoemisním rozvojem odolným vůči 
změně klimatu25 .

závaznou sílu, která se mimo jiné odráží v 
nařízení (EU) 2018/1999. Pařížská dohoda 
stanoví dlouhodobý cíl udržet nárůst 
globální teploty výrazně pod 2 °C oproti 
hodnotám před průmyslovou revolucí23 , 
navzdory probíhající vědecké debatě 
zahrnující různé názory na příčiny změny 
klimatu. Požadavek Pařížské dohody na 
využívání finančních toků ke snížení emisí 
skleníkových plynů a jejich sladění s 
rozvojem odolným vůči změně klimatu 25 
musí být nahrazen racionální politikou v 
oblasti životního prostředí založenou 
zejména na přizpůsobení se změně 
klimatu, k čemuž dochází již miliony let.

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Thomas Waitz
za skupinu Verts/ALE

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 význam 
přizpůsobení se nepříznivým dopadům 
změny klimatu24 a zajištění souladu 
finančních toků s nízkoemisními emisemi 
skleníkových plynů a rozvojem odolným 

(4) Pařížská dohoda stanoví 
dlouhodobý cíl pokračovat v úsilí o 
udržení nárůstu globální teploty na 1,5 °C 
oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí23 , a zdůrazňuje význam 
přizpůsobení se nepříznivým dopadům 
změny klimatu24, zejména v zemědělství, 
kde je třeba uplatňovat agroekologická 
řešení, nejen pro zmírnění změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně, ale také pro 
zachování produktivity a ziskovosti při 
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vůči změně klimatu25 . současném posílení odolnosti a 
zabezpečení potravin EU, jakož i na 
zajištění souladu finančních toků s 
nízkoemisními emisemi skleníkových 
plynů a rozvojem odolným vůči změně 
klimatu25. Vzhledem k tomu, že celkový 
rámec pro Unii, která přijímá spravedlivý 
podíl na celosvětovém úsilí o omezení 
nárůstu globální teploty na 1,5 °C, by 
evropský právní rámec pro klima měl 
zajistit, aby Unie i členské státy plně 
přispívaly k dosažení těchto tří 
dlouhodobých cílů Pařížské dohody.

_________________ _________________
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.

Or. en

Odůvodnění

Agroekologické (AE) agronomické techniky využívají vysokou biologickou rozmanitost, jiné 
přístupy než monokultury, které mimo jiné pohlcují uhlík v procesu obdělávání půdy: 
mikrobiota v půdě využívají organickou hmotu a uhlík od kořenových exudátů pro pokrytí 
půdních částic humusem (složité uhlovodíky s dlouhým řetězcem). Plodiny jsou tudíž odolnější 
vůči extrémnímu počasí: delší kořeny v hlubších, dobře odvodněných svrchních půdách. 
Recenzované meta-studie ukazují, že agroekologičtí zemědělci mají vyšší produktivitu a 
ziskovost. Viz JD van der Ploeg et al, 2019, Economic potential of agroecology: Empirical 
evidence from Europe.

Pozměňovací návrh 55
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 

(4) Pařížská dohoda stanoví 
dlouhodobý cíl udržet nárůst globální 
teploty výrazně pod 2 °C oproti hodnotám 
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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 .

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 klimatu,24 která má vliv na 
strategická odvětví, jako je zemědělství a 
potravinové systémy, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Anne Sander

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 posílením naší odolnosti 
způsobem, který neohrožuje produkci 
potravin, 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.
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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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 57
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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, aniž by byla poškozena 
nebo ohrožena výroba potravin a celé 
zemědělství, 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.

Or. it

Pozměňovací návrh 58
Balázs Hidvéghi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
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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 a sladit finanční toky s 
nízkoemisním rozvojem odolným vůči 
změně klimatu25 takovým způsobem, že to 
neohrožuje zabezpečení potravin.

_________________ _________________
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.

Or. en

Odůvodnění

Pařížská dohoda uznává zásadní prioritu zabezpečení potravin. Krize COVID-19 ukázala, že 
zemědělství je strategickým odvětvím, které občanům zajišťuje potraviny.

Pozměňovací návrh 59
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 

(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 
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změny klimatu24 a sladit finanční toky s 
nízkoemisním rozvojem odolným vůči 
změně klimatu25 .

změny klimatu způsobem, který 
neohrožuje produkci potravin,24 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

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 klimatu způsobem, který 
neohrožuje produkci potravin,24 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Dan-Ștefan Motreanu, Franc Bogovič, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, 
Michal Wiezik, Álvaro Amaro

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 a sladit finanční toky s 
nízkoemisním rozvojem odolným vůči 
změně klimatu25 . Změna klimatu a 
globální nárůst teploty navíc naznačuje 
rostoucí zranitelnost desertifikaci v 
Evropské unii v posledních letech.

_________________ _________________
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.

Or. en

Odůvodnění

Desertifikace v Evropské unii je rostoucí hrozbou, která je rovněž uvedena ve zprávě 
Evropského účetního dvora č. 33/2018.

Pozměňovací návrh 62
Sylvia Limmer, Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
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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) Takzvaná opatření členských států 
a Unie v oblasti klimatu vycházejí dosud z 
předpokladu, že je možné „chránit“ klima, 
což je často zaměňováno nebo 
ztotožňováno s legitimními a nezbytnými 
opatřeními proti znečištění životního 
prostředí. Cílem tohoto opatření by mělo 
být chránit společnost, obyvatelstvo, 
zdraví, potravinové systémy, integritu 
ekosystémů a biologické rozmanitosti 
šířením dobrých životních podmínek, 
prosperity a hospodářského rozvoje 
zvýšením jejich schopností přizpůsobit se 
změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Anne Sander

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 EU a 
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. Odvětví zemědělství a 
lesnictví jsou se správnou finanční a 
technologickou podporou nedílnou 
součástí řešení k dosažení cílů Unie, 
zejména svou schopností pohlcovat CO2.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 64
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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, potravinové systémy, 
venkovské oblasti, lesní hospodářství, 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

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, zemědělské a 
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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 66
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Je třeba usilovat o součinnost mezi 
různými cíli. Za tímto účelem by měly být 
přísně chráněny významné oblasti 
ekosystémů bohatých na uhlík, jako jsou 
staré a původní lesy, rašeliniště, louky, 
mokřady, mangrovy a porosty mořské 
trávy.1a Opatření EU zaměřená na 
snižování emisí by neměla mít za následek 
ani odlesňování, ani vykazování vyšších 
emisí z využívání půdy prostřednictvím 
UNFCCC, a to ze třetích zemí ani ze zemí 
EU, a měl by být navržen konkrétní cíl 
čistého snížení přírodními propady 
uhlíku.
_________________
1a Strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 Navrácení 
přírody do našeho života (COM(2020)380 
final)

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Mazaly Aguilar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Opatření Unie v oblasti klimatu by 
se měla vytvářet s cílem nepoškodit 
ekonomickou životaschopnost 
strategických odvětví. Jednou z priorit 
Unie je zajištění produkce potravin a 
potravinového zabezpečení ve všech 
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členských státech. Komise by měla 
nejpozději do 1. ledna 2021 předložit 
podrobné posouzení dopadů evropského 
právního rámce pro klima na odolnost a 
konkurenceschopnost zemědělského 
odvětví Unie.

Or. es

Pozměňovací návrh 68
Sylvia Limmer, Ivan David

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) Dosažení odolnosti vůči klimatu by 
mělo být cílem všech členských států. 
Důležitými hnacími silami dosažení cíle 
odolnosti vůči klimatu jsou rovněž 
digitální transformace, technologické 
inovace a výzkum a vývoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví 
na základě zásady „znečišťovatel platí“. 
Kromě toho by neměla ohrozit bezpečnost, 
dodávky a dostupnost cen energetického 
systému. Důležitými hnacími silami 
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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.

dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj.

Or. it

Pozměňovací návrh 70
Thomas Waitz
za skupinu Verts/ALE

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) Splnění cílů Pařížské dohody, 
zejména dosažením čistých nulových 
emisí skleníkových plynů nejpozději do 
roku 2040, vyžaduje, aby všechna 
hospodářská odvětví rychle snížila své 
emise téměř na nulu. 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 transformace a 
dekarbonizace dopravních a 
potravinových systémů Unie a jejích 
dodávek a průmyslových odvětví, jakož i 
digitální transformace, technologické 
inovace a výzkum a vývoj.

Mezi vysoké emise v odvětví zemědělství a 
lesnictví patří přímé a nepřímé změny ve 
využívání půdy, které ničí uhlíkové 
propady v důsledku odlesňování 
spojeného se sójou používanou ke krmení 
hospodářských zvířat v Unii a s palmovým 
olejem nebo dřevem používaným k výrobě 
energie v Unii. I když některé emise 
skleníkových plynů ze zemědělství jsou 
nevyhnutelné, Unie by měla co nejvíce 
snížit svou stopu skleníkových plynů 
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přizpůsobením rozsahu svého chovu 
hospodářských zvířat, přizpůsobit se 
dostupným zdrojům domácí produkce 
krmiv a pastvin a potřebám potravinového 
zabezpečení Unie.
Unie a členské státy budou muset 
přijmout ambiciózní a soudržné regulační 
rámce, aby se zajistilo, že všechna 
hospodářská odvětví přispějí k cílům Unie 
v oblasti klimatu. Jakákoli rozšířená 
technologická řešení musí být udržitelná v 
souladu se zásadou předběžné opatrnosti, 
aniž by to mělo negativní sociální nebo 
environmentální dopady, a nesmí vytvářet 
ani vstupní či finanční závislost.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 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. 
Zvláštní pozornost by měla být rovněž 
věnována nahrazení fosilních materiálů 
obnovitelnými a biologickými materiály 
pocházejícími z lesnictví a zemědělství, což 
jsou dvě odvětví fungující jak jako výrobci 
emisí uhlíku i jako propady uhlíku, jakož i 
materiály s nízkými emisemi uhlíku.

Or. en
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Odůvodnění

Nahrazení fosilních materiálů obnovitelnými, biologickými a nízkouhlíkovými materiály má 
zásadní význam pro dosažení klimatické neutrality. Materiály a výrobky představují 23 % 
emisí CO2 v důsledku konečné domácí poptávky po výrobcích. Vzhledem k tomu, že domácí 
konečná poptávka po výrobcích představuje 77 % celkové uhlíkové stopy v EU-27, představují 
materiály a výrobky téměř jednu pětinu celkových emisí CO2 v EU-27.

Pozměňovací návrh 72
Petri Sarvamaa

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 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. 
Zemědělství a lesnictví musí být rovněž 
vnímány jako důležité hybné síly při 
dosahování cíle klimatické neutrality a 
přechodu na udržitelné oběhové 
hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví. 
S ohledem na vliv výroby energie a její 
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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.

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. 
Kromě toho musí být odvětví zemědělství a 
lesnictví považována za životně důležitá a 
významná, protože fungují také jako 
absorbéry uhlíku.

Or. it

Pozměňovací návrh 74
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví, 
včetně zemědělství, které je zároveň 
emitentem uhlíku i tvůrcem propadů 
uhlíku, za účelem snížení jejich emisí. S 
ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na plně obnovitelný, 
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, 
postupy ekologického zemědělství a 
výzkum a vývoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Mazaly Aguilar
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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 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, 
které jsou zároveň prioritou v rámci 
legislativní činnosti týkající se strategie 
„od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie 
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2030.

Or. es

Pozměňovací návrh 76
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 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, technologické inovace a 
výzkum a vývoj.

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Daniel Buda

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 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, širší přístup 
k technologickým inovacím a výzkum a 
vývoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Sylvia Limmer, Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Unie provádí ambiciózní politiku v 
oblasti klimatu a zavedla regulační rámec 
pro dosažení svého cíle v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů do roku 2030. 
Právní předpisy provádějící tento cíl 
zahrnují mimo jiné směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES26, kterou se 
zavádí systém pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii, nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/84227, které zavedlo 
vnitrostátní cíle pro snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030, a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/84128, které členským státům 
ukládá, aby dosáhly rovnováhy mezi 
emisemi skleníkových plynů a jejich 
pohlcováním v důsledku využívání půdy, 
změn ve využívání půdy a lesnictví.

(7) Členské státy a Unie zavedly 
regulační rámec pro dosažení cíle Unie v 
oblasti snižování emisí skleníkových plynů 
do roku 2030, a to na základě závazků 
přijatých v rámci Pařížské dohody. Právní 
předpisy provádějící tento cíl zahrnují 
mimo jiné směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES26, kterou se 
zavádí neúčinný a byrokratický systém pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů v Unii, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/84227, které zavedlo vnitrostátní cíle 
pro snížení emisí skleníkových plynů do 
roku 2030, a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/84128, které 
členským státům ukládá, aby dosáhly 
rovnováhy mezi emisemi skleníkových 
plynů a jejich pohlcováním v důsledku 
využívání půdy, změn ve využívání půdy a 
lesnictví a je založeno výhradně na dosud 
vědecky zcela neprokázaném 
předpokladu, že CO2 je jediným 
hybatelem tzv. globálního oteplování.

_________________ _________________
26 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES 
(Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

26 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES 
(Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 
o závazném každoročním snižování emisí 
skleníkových plynů členskými státy 
v období 2021–2030 přispívajícím k 
opatřením v oblasti klimatu za účelem 
splnění závazků podle Pařížské dohody 
a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 
o závazném každoročním snižování emisí 
skleníkových plynů členskými státy 
v období 2021–2030 přispívajícím k 
opatřením v oblasti klimatu za účelem 
splnění závazků podle Pařížské dohody 
a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 
o zahrnutí emisí skleníkových plynů 
a jejich pohlcování v důsledku využívání 
půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví 

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 
o zahrnutí emisí skleníkových plynů 
a jejich pohlcování v důsledku využívání 
půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví 
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do rámce politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a o změně 
nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí 
č. 529/2013/EU (Úř. věst. L 156, 
19.6.2018, s. 1).

do rámce politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a o změně 
nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí 
č. 529/2013/EU (Úř. věst. L 156, 
19.6.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Thomas Waitz
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Unie provádí ambiciózní politiku v 
oblasti klimatu a zavedla regulační rámec 
pro dosažení svého cíle v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů do roku 2030. 
Právní předpisy provádějící tento cíl 
zahrnují mimo jiné směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES26, kterou se 
zavádí systém pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii, nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/84227, které zavedlo 
vnitrostátní cíle pro snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030, a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/84128, které členským státům 
ukládá, aby dosáhly rovnováhy mezi 
emisemi skleníkových plynů a jejich 
pohlcováním v důsledku využívání půdy, 
změn ve využívání půdy a lesnictví.

(7) Unie provádí ambiciózní politiku v 
oblasti klimatu a zavedla regulační rámec 
pro dosažení svého cíle v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů do roku 2030. 
Právní předpisy provádějící tento cíl 
zahrnují mimo jiné směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES26, kterou se 
zavádí systém pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii, nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/84227, které zavedlo 
vnitrostátní cíle pro snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030, a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/84128, které členským státům 
ukládá, aby dosáhly rovnováhy mezi 
emisemi skleníkových plynů a jejich 
pohlcováním v důsledku využívání půdy, 
změn ve využívání půdy a lesnictví. 
Komise by měla nejpozději do 30. června 
2021 revidovat tyto právní předpisy spolu 
se všemi příslušnými odvětvovými 
právními předpisy, jakož i vnější činnost 
Unie a rozpočet Unie s cílem zohlednit 
rozpočet Unie na emise skleníkových 
plynů, zvýšený cíl Unie v oblasti klimatu 
do roku 2030 a cíl nulových emisí 
skleníkových plynů stanovený v tomto 
nařízení.
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_________________ _________________
26 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES 
(Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

26 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES 
(Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 
o závazném každoročním snižování emisí 
skleníkových plynů členskými státy 
v období 2021–2030 přispívajícím k 
opatřením v oblasti klimatu za účelem 
splnění závazků podle Pařížské dohody 
a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 
o závazném každoročním snižování emisí 
skleníkových plynů členskými státy 
v období 2021–2030 přispívajícím k 
opatřením v oblasti klimatu za účelem 
splnění závazků podle Pařížské dohody 
a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 
o zahrnutí emisí skleníkových plynů 
a jejich pohlcování v důsledku využívání 
půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví 
do rámce politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a o změně 
nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí 
č. 529/2013/EU (Úř. věst. L 156, 
19.6.2018, s. 1).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 
o zahrnutí emisí skleníkových plynů 
a jejich pohlcování v důsledku využívání 
půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví 
do rámce politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a o změně 
nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí 
č. 529/2013/EU (Úř. věst. L 156, 
19.6.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Unie provádí ambiciózní politiku v 
oblasti klimatu a zavedla regulační rámec 
pro dosažení svého cíle v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů do roku 2030. 
Právní předpisy provádějící tento cíl 
zahrnují mimo jiné směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES26, kterou se 
zavádí systém pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 

(7) Unie provádí politiku v oblasti 
klimatu a zavedla regulační rámec pro 
dosažení svého cíle v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů do roku 2030. 
Právní předpisy provádějící tento cíl 
zahrnují mimo jiné směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES26, kterou se 
zavádí systém pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
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v Unii, nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/84227, které zavedlo 
vnitrostátní cíle pro snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030, a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/84128, které členským státům 
ukládá, aby dosáhly rovnováhy mezi 
emisemi skleníkových plynů a jejich 
pohlcováním v důsledku využívání půdy, 
změn ve využívání půdy a lesnictví.

v Unii, nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/84227, které zavedlo 
vnitrostátní cíle pro snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030, a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/84128, které členským státům 
ukládá, aby dosáhly rovnováhy mezi 
emisemi skleníkových plynů a jejich 
pohlcováním v důsledku využívání půdy, 
změn ve využívání půdy a lesnictví.

_________________ _________________
26 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES 
(Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

26 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES 
(Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 
o závazném každoročním snižování emisí 
skleníkových plynů členskými státy 
v období 2021–2030 přispívajícím k 
opatřením v oblasti klimatu za účelem 
splnění závazků podle Pařížské dohody 
a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 
o závazném každoročním snižování emisí 
skleníkových plynů členskými státy 
v období 2021–2030 přispívajícím k 
opatřením v oblasti klimatu za účelem 
splnění závazků podle Pařížské dohody 
a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 
o zahrnutí emisí skleníkových plynů 
a jejich pohlcování v důsledku využívání 
půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví 
do rámce politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a o změně 
nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí 
č. 529/2013/EU (Úř. věst. L 156, 
19.6.2018, s. 1).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 
o zahrnutí emisí skleníkových plynů 
a jejich pohlcování v důsledku využívání 
půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví 
do rámce politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a o změně 
nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí 
č. 529/2013/EU (Úř. věst. L 156, 
19.6.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Sylvia Limmer, Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Daniel Buda

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 
%, zemědělství bude hrát klíčovou úlohu 
tím, že poskytne dostatek potravin, aby se 
zabránilo možné krizi.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Sylvia Limmer, Ivan David
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Unie prostřednictvím balíčku 
opatření nazvaného Čistá energie pro 
všechny Evropany29 plní ambiciózní 
program v oblasti dekarbonizace, a to 
zejména výstavbou silné energetické unie, 
která zahrnuje cíle v oblasti energetické 
účinnosti a využívání energie z 
obnovitelných zdrojů do roku 2030 
uvedené ve směrnicích Evropského 
parlamentu a Rady 2012/27/EU30 a (EU) 
2018/200131, a posílením příslušných 
právních předpisů, včetně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU32 .

(9) Jiná nedávná opatření v této 
souvislosti zahrnují balíček opatření 
nazvaného Čistá energie pro všechny 
Evropany29, který plní takzvaný program v 
oblasti dekarbonizace, a to zejména 
výstavbou silné energetické unie, která 
zahrnuje cíle v oblasti energetické 
účinnosti a využívání energie z 
obnovitelných zdrojů do roku 2030 
uvedené ve směrnicích Evropského 
parlamentu a Rady 2012/27/EU30 a (EU) 
2018/200131, a posílením příslušných 
právních předpisů, včetně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU32 .

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final ze dne 30. 
listopadu 2016.

29 COM(2016) 860 final ze dne 30. 
listopadu 2016.

30 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 
energetické účinnosti, o změně směrnic 
2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. 
L 315, 14.11.2012, s. 1).

30 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 
energetické účinnosti, o změně směrnic 
2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. 
L 315, 14.11.2012, s. 1).

31 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 
2018 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 82).

31 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 
2018 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 82).

32 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov (Úř. věst. L 
153, 18.6.2010, s. 13).

32 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov (Úř. věst. L 
153, 18.6.2010, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Thomas Waitz
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Unie prostřednictvím balíčku 
opatření nazvaného Čistá energie pro 
všechny Evropany29 plní ambiciózní 
program v oblasti dekarbonizace, a to 
zejména výstavbou silné energetické unie, 
která zahrnuje cíle v oblasti energetické 
účinnosti a využívání energie z 
obnovitelných zdrojů do roku 2030 
uvedené ve směrnicích Evropského 
parlamentu a Rady 2012/27/EU30 a (EU) 
2018/200131, a posílením příslušných 
právních předpisů, včetně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU32 .

(9) Unie prostřednictvím balíčku 
opatření nazvaného Čistá energie pro 
všechny Evropany29 plní ambiciózní 
program v oblasti dekarbonizace, a to 
zejména výstavbou silné energetické unie, 
která zahrnuje cíle v oblasti energetické 
účinnosti a využívání energie z 
obnovitelných zdrojů do roku 2030 
uvedené ve směrnicích Evropského 
parlamentu a Rady 2012/27/EU30 a (EU) 
2018/200131, a posílením příslušných 
právních předpisů, včetně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU32 . Komise by měla nejpozději 
do 30. června 2021 revidovat tyto právní 
předpisy tak, aby odrážely zvýšené ambice 
Unie v oblasti klimatu stanovené v tomto 
nařízení.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final ze dne 30. 
listopadu 2016.

29 COM(2016) 860 final ze dne 30. 
listopadu 2016.

30 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 
energetické účinnosti, o změně směrnic 
2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. 
L 315, 14.11.2012, s. 1).

30 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 
energetické účinnosti, o změně směrnic 
2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. 
L 315, 14.11.2012, s. 1).

31 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 
2018 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 82).

31 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 
2018 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 82).

32 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov (Úř. věst. L 
153, 18.6.2010, s. 13).

32 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov (Úř. věst. L 
153, 18.6.2010, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 86
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Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Unie prostřednictvím balíčku 
opatření nazvaného Čistá energie pro 
všechny Evropany29 plní ambiciózní 
program v oblasti dekarbonizace, a to 
zejména výstavbou silné energetické unie, 
která zahrnuje cíle v oblasti energetické 
účinnosti a využívání energie z 
obnovitelných zdrojů do roku 2030 
uvedené ve směrnicích Evropského 
parlamentu a Rady 2012/27/EU30 a (EU) 
2018/200131, a posílením příslušných 
právních předpisů, včetně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU32 .

(9) Unie prostřednictvím balíčku 
opatření nazvaného Čistá energie pro 
všechny Evropany29 plní program v oblasti 
dekarbonizace, a to zejména výstavbou 
silné energetické unie, která zahrnuje cíle v 
oblasti energetické účinnosti a využívání 
energie z obnovitelných zdrojů do roku 
2030 uvedené ve směrnicích Evropského 
parlamentu a Rady 2012/27/EU30 a (EU) 
2018/200131, a posílením příslušných 
právních předpisů, včetně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU32 .

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final ze dne 30. 
listopadu 2016.

29 COM(2016) 860 final ze dne 30. 
listopadu 2016.

30 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 
energetické účinnosti, o změně směrnic 
2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. 
L 315, 14.11.2012, s. 1).

30 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 
energetické účinnosti, o změně směrnic 
2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. 
L 315, 14.11.2012, s. 1).

31 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 
2018 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 82).

31 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 
2018 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 82).

32 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov (Úř. věst. L 
153, 18.6.2010, s. 13).

32 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov (Úř. věst. L 
153, 18.6.2010, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Sylvia Limmer, Ivan David
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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 ztělesněná Komisí chce být 
světovým lídrem transformace na 
klimatickou neutralitu a všude, kde je to 
možné, uvádí, že 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. Unie však zatím dělá 
největší pokroky v procesu sebedestrukce 
své ekonomiky, což vede k nevratné ztrátě 
konkurenceschopnosti na celosvětové 
úrovni, jak se ukázalo v nedávné době 
během krize COVID-19.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 by chtěla být světovým lídrem 
transformace na klimatickou neutralitu a je 
odhodlána použít všechny nástroje, které 
má k dispozici, aniž by to ohrozilo rozvoj a 
hospodářský růst Unie, a zejména aniž by 
to bránilo růstu zemědělství.

Or. it

Pozměňovací návrh 89
Balázs Hidvéghi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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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 zodpovědná pouze za 9% 
světových emisí skleníkových plynů, ale je 
již 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, protože úsilí 
bude úspěšné pouze tehdy, pokud i zbytek 
světa dosáhne mimořádného pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 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 a 
zastavením své politiky volného obchodu. 
Rovněž se zavazuje přezkoumat platné 
obchodní dohody, zejména s Indonésií, 
Vietnamem, Kanadou, Mexikem, 
sdružením MERCOSUR, Austrálií a 
Novým Zélandem, aby byly z oblasti 
působnosti těchto vyjmuty zemědělské 
produkty.

Or. fr

Pozměňovací návrh 91
Eric Andrieu
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za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

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 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 a 
obchodní politiky Unie. Aby se předešlo 
fenoménu dováženého znečištění a aby 
byly navýšeny výrobní normy jejích 
obchodních partnerů, přizpůsobuje Unie 
svou obchodní politiku tak, aby stanovila 
kompenzace na hranicích, zejména pokud 
jde o uhlík. Rovněž dbá na to, aby své 
zásady dostala na mnohostranná fóra a 
konkretizovala je v dvoustranných 
obchodních dohodách, kde je třeba 
přístup na evropský trh systematicky 
podmiňovat zvyšování výrobních norem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 92
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

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 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. V 
zájmu dosažení těchto cílů by Unie měla 
trvat na tom, aby všichni její mezinárodní 
obchodní partneři dodržovali své vysoké 
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standardy ekologické produkce ve všech 
odvětvích, se zvláštním důrazem na 
zemědělství.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Petri Sarvamaa

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 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 a 
vnějších opatření v oblasti klimatu, jejichž 
cílem je podpořit celosvětovou mobilizaci 
finančních prostředků v oblasti klimatu ve 
všech odvětvích, zejména pokud jde o 
zemědělství v rozvojových zemích, které k 
takovémuto financování v oblasti klimatu 
nemají přístup.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Daniel Buda

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 

(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 
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diplomatické činnosti v oblasti klimatu. diplomatické činnosti v oblasti klimatu a 
podobných norem pro dovoz v souladu s 
ambicemi EU v oblasti klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Pozměňovací návrh 288

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 dosáhnout toho vyváženým, 
sociálně spravedlivým a inkluzivním 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 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 a 
transparentnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 97
Sylvia Limmer, Ivan David

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 transformace v údajně „klimaticky 
neutrální“ společnost uskutečnila 
nejpozději do roku 2050 a aby stala 
příkladem evropského úspěchu33a vyhlásil 
příliš ideologickým způsobem vyhlásil stav 
klimatické a environmentální nouze34. Při 
zpětném pohledu, a zejména s ohledem na 
koronavirovou krizi, Evropský parlament 
ve skutečnosti nepříjemně zažil, v čem 
spočívá skutečná krize. 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 zdůraznila, že 
se považuje za potřebné zavést podpůrný 
rámec a že transformace bude vyžadovat 
značné veřejné a soukromé investice, které 
si každoročně zaslouží několik bodů v 
HDP. 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 
Po této výzvě vedla krize COVID-19 k 
odložení konference COP 26 o jeden rok a 
očekává se, že se HDP EU se sníží tak, 
jako nikdy v historii EU. To není jediný 
důvod, proč by Rada měla mít možnost své 
rozhodnutí přehodnotit. Stávající cíl snížit 
do roku 2030 emise skleníkových plynů 
navíc byl navíc již dříve jednomyslně 
schválen Evropskou radou. Vzhledem k 
souběžnosti forem by bylo vhodné, aby 
Evropská rada rovněž předtím, než bude 
předloženo jako legislativní návrh v rámci 
řádného legislativního postupu, schválila 
zvýšení úrovně ambicí do roku 2030.
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_________________ _________________
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

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 
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. 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

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

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Pozměňovací návrh 288

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 společně 
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

_________________ _________________
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)).
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Daniel Buda

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 společně 
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

_________________ _________________
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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 101
Sylvia Limmer, Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

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) Podle představ Komise by Unie by 
měla usilovat o dosažení rovnováhy mezi 
antropogenními emisemi skleníkových 
plynů a jejich pohlcováním pomocí 
přírodních a technologických řešení v 
rámci celého hospodářství. Reálně by toho 
v Unii nemohlo být dosaženo, pokud 
vůbec, dříve než v roce 2050. Zejména tzv. 
technická řešení, tj. zachycování a 
ukládání CO2, jsou v nejlepším případě v 
pilotní fázi. Samotný proces je příliš 
energeticky náročný, a tudíž produkuje 
přesně ty skleníkové plyny, kterým je třeba 
se vyhnout, a je proto velmi 
nehospodárný.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

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 

(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 2040. Na dosažení cíle klimatické 
neutrality na úrovni Unie do roku 2040 by 
se měly podílet všechny členské státy na 
domácí úrovni a společně; členské státy, 
Evropský parlament, Rada a Komise by 
měly přijmout nezbytná opatření, která 
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tento cíl splnit. Opatření na úrovni Unie 
budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení tohoto 
cíle potřeba.

umožní tento cíl splnit. Opatření na úrovni 
Unie budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení tohoto 
cíle potřeba.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

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. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Eric Andrieu
za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
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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.

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. 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. 

Or. fr

Odůvodnění

Evropská unie je vlastníkem a manažerem programu pro pozorování Země Copernicus, jehož 
nejdůležitějším úkolem je poskytovat údaje o životním prostředí, a zejména umožňuje sledovat 
koncentraci skleníkových plynů a umožnit tak tvůrcům politik rozvíjet a přizpůsobovat 
strategie pro zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně.

Pozměňovací návrh 105
Thomas Waitz
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

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 

(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 
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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.

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. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Mazaly Aguilar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

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 
pomocí přírodních a technologických 
řešení v rámci celého hospodářství Unie do 
roku 2050. Zemědělství a lesní 
hospodářství zajišťují přirozený propad 
uhlíku a jejich přínos k dosažení 
stanovených cílů je tak obzvláště 
významný. 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.

Or. es

Pozměňovací návrh 107
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

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 
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 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. Opatření na úrovni Unie 
budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení tohoto 
cíle potřeba.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Petri Sarvamaa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

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 

(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, 
přičemž členské státy, Evropský parlament, 
Rada a Komise by měly přijmout nezbytná 
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budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení tohoto 
cíle potřeba.

opatření, která umožní tento cíl splnit. 
Opatření na úrovni Unie budou 
představovat důležitou součást opatření, 
která budou k dosažení tohoto cíle potřeba.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Komise 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 pozemní odlučování 
skleníkových plynů by pomohl obnovit, 
udržovat a řídit přírodní propady a 
podporovat biologickou rozmanitost. 
Vytvoření iniciativy EU v oblasti 
uhlíkových zemědělských postupů by pro 
zemědělce představovalo nový zdroj 
příjmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Sylvia Limmer, Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Unie by měla pokračovat ve své 
činnosti a mezinárodní vůdčí roli v oblasti 
klimatu i po roce 2050 s cílem chránit 
obyvatelstvo a planetu před hrozbou 
nebezpečné změny klimatu a nadále 
sledovat teplotní cíle stanovené Pařížskou 
dohodou, a to na základě vědeckých 
doporučení IPCC.

(13) Vzhledem k tomu, že v důsledku 
probíhajících vědeckých diskusí a 
koronavirové krize je třeba přehodnotit 
cíle pro rok 2030  a cíl tzv. klimatické 
neutrality do roku 2050, je třeba 
zpochybnit původní záměr Komise 
prosazovat stejnou politiku jako dříve i po 
roce 2050, a jako předzvěst této pochybné 
politiky přesvědčit všechny státy a vlády 
světa k tomu, aby učinily totéž. 
Nejdůležitější je vědecký základ pro 
budoucí rozhodnutí v oblasti 
environmentální politiky, kdy tzv. 
Mezivládní panel pro změnu klimatu 
(IPCC) může mít v nejlepším případě 
poradní úlohu při tvorbě politik, jak 
naznačuje již jeho název.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Unie by měla pokračovat ve své 
činnosti a mezinárodní vůdčí roli v oblasti 

(13) Unie by měla pokračovat ve své 
činnosti a mezinárodní vůdčí roli v oblasti 
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klimatu i po roce 2050 s cílem chránit 
obyvatelstvo a planetu před hrozbou 
nebezpečné změny klimatu a nadále 
sledovat teplotní cíle stanovené Pařížskou 
dohodou, a to na základě vědeckých 
doporučení IPCC.

klimatu a v případě potřeby obrátit směr 
své činnosti s cílem chránit obyvatelstvo, 
životní systémy a planetu před hrozbou 
nebezpečné změny klimatu a nadále 
sledovat teplotní cíl 1,5 °C stanovený 
Pařížskou dohodou, a to na základě 
vědeckých doporučení IPCC.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Anne Sander

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Unie by měla pokračovat ve své 
činnosti dlouhodobě a měla by podněcovat 
další mezinárodní partnery k přijetí 
podobných politik s cílem chránit 
obyvatelstvo a jejich přirozené prostředí 
před znečištěním a před hrozbou 
nebezpečné změny klimatu a nadále 
sledovat teplotní cíle stanovené Pařížskou 
dohodou, a to na základě vědeckých 
doporučení IPCC.

(13) Unie by měla pokračovat ve své 
činnosti dlouhodobě a měla by podněcovat 
další mezinárodní partnery k přijetí 
podobných politik s cílem chránit 
obyvatelstvo a jejich přirozené prostředí 
před znečištěním a před hrozbou 
nebezpečné změny klimatu a nadále 
sledovat teplotní cíle stanovené Pařížskou 
dohodou, a to na základě vědeckých 
doporučení IPCC. Její obchodní politika 
musí být v souladu s těmito cíli.

Or. fr

Pozměňovací návrh 114
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Sylvia Limmer, Ivan David

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 7 Pařížské dohody, a 
maximalizovat vedlejší přínosy jiných 
politik a právních předpisů v oblasti 
životního prostředí. Členské státy by měly 
rozvinout komplexní vnitrostátní adaptační 
strategie a plány.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Eric Andrieu
za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
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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 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. Pokud jde o zemědělství, 
adaptace a odolnost závisí zejména na 
politice sdílení a uchovávání vody 
přizpůsobené tak, aby podporovala 
zachycování uhlíku v biomase a jeho 
ukládání v půdě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 117
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

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 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 odrážející poměry na 
jejich vnitrostátním území.

Or. en
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Pozměňovací návrh 118
Sylvia Limmer, Ivan David

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 
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.

(15) Při přijímání příslušných opatření s 
cílem chránit životní prostředí a 
přizpůsobit se změně klimatu na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit ve střednědobém a 
dlouhodobém horizontu sociálně-
ekonomické důsledky koronavirové krize;  
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; zachování sociálně tržního 
hospodářství; dodržování zásad národní 
svrchovanosti a subsidiarity; dodržování 
povinností v rámci společného vnitřního 
trhu; nejlepší dostupné vědecké důkazy; 
potřebu začlenit rizika související se 
změnou klimatu do rozhodnutí týkajících 
se investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu ve 
smyslu racionální politiky v oblasti 
životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Thomas Waitz
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle čistých nulových emisí 
skleníkových plynů na úrovni Unie a na 
vnitrostátní úrovni by členské státy, 
Evropský parlament, Rada a Komise měly 
zohlednit přínos transformace na 
klimatickou neutralitu pro blahobyt 
občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
environmentální, sociální a ekonomické 
náklady na nečinnost a zpožděná opatření 
v oblasti klimatu; maximalizaci 
energetické účinnosti a účinnosti zdrojů; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení v Unii a cenovou dostupnost 
potravin pro občany Unie; 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 technologický přístup 
„neškodit“ při snižování emisí 
skleníkových plynů a jejich pohlcování a 
při posilování odolnosti; postupné 
zlepšování ekologické vyváženosti a 
zvyšování úrovně ambicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
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 se 
zvláštním ohledem na potřeby 
venkovských, horských a nejvzdálenějších 
oblastí a s ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost a místní okolnosti; 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 121
Ivo Hristov

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 
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 

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství, včetně 
zemědělské výroby; energetickou 
bezpečnost, potravinové zabezpečení a 
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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; nutnost zajistit spravedlivou a 
sociálně vyváženou transformaci; 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.

cenovou dostupnost energií a potravin; 
závislost na dovozu výrobků a surovin ze 
třetích zemí, které ne vždy sdílejí vysokou 
úroveň ambicí EU a uplatňují nižší 
požadavky na své hospodářství a výrobu; 
spravedlnost a solidaritu v rámci členských 
států a mezi nimi s ohledem na jejich 
ekonomickou způsobilost, vnitrostátní 
okolnosti a potřebu postupného 
hospodářského sbližování; nutnost zajistit 
spravedlivou a sociálně vyváženou 
transformaci; 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.

Or. bg

Pozměňovací návrh 122
Michal Wiezik

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 
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 

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, náklady na nevratnou 
změnu ekosystémů v důsledku změny 
klimatu a následné degradace 
ekosystémových služeb, prosperitu 
společnosti a konkurenceschopnost 
hospodářství; energetickou bezpečnost, 
potravinové zabezpečení a cenovou 
dostupnost energií a potravin; schopnost 
odvětví využívání půdy v Unii ukládat 
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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.

uhlík; 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Anne Sander

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 
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 

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
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; 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 a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá, sociálně 
vyvážená pro všechna území, včetně 
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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.

venkovských oblastí; 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 124
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 
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 

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
zabezpečení dodávek energie a potravin, 
jejich cenovou dostupnost a soběstačnost; 
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, regionální 
nerovnosti 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 
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vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí. jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

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 
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.

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
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, ale také cílená na všechny 
územní celky a rovnocenná pro 
venkovské, městské, ostrovní a horské 
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.

Or. it
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Pozměňovací návrh 126
Petri Sarvamaa

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 
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.

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
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; transformace na oběhové 
hospodářství založené na biotechnologiích 
a výrobcích z obnovitelných zdrojů; 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15



PE652.514v01-00 72/143 AM\1206211CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt a zdraví 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, 
venkovské a horské oblasti 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, systémů ekologického 
zemědělství a zvyšování úrovně ambicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Během procesu dosahování cíle 
klimatické neutrality by členské státy a 
Komise měly věnovat zvláštní pozornost 
venkovským a vzdáleným oblastem, které 
čelí významným sociálním a 
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hospodářským výzvám.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Lesy hrají zásadní úlohu při 
transformaci na klimatickou neutralitu. 
Udržitelné a přírodě blízké 
obhospodařování lesů, má zásadní 
význam pro trvalou absorpci skleníkových 
plynů z atmosféry a umožňuje rovněž 
poskytovat 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 ke snižování emisí uhlíku do 
atmosféry a zároveň zajišťuje, aby lesy i 
nadále rostly a poskytovaly řadu dalších 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Sylvia Limmer, Ivan David

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, 

(16) Jak je popsáno výše, Komise 
zveřejnila dne 11. prosince 2019 své 
sdělení „Zelená dohoda pro Evropu“. 
Evropská rada ve svých závěrech ze dne 
12. prosince 2019 uvedla, že všechny 
příslušné právní předpisy a politiky EU by 
měly být v souladu s plněním cíle 
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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.

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 
koronavirovou krizi, která jasně ukázala, 
co je skutečný stav nouze, se Evropská 
rada i Komise vyzývají, aby na základě 
těchto nových zjištění posoudily své cíle. 
Členské státy a Unie se proto vyzývají, aby 
přehodnotily své závazky přijaté v rámci 
Pařížské dohody a v případě potřeby 
upravily příslušné závěry a právní 
předpisy v duchu racionální politiky v 
oblasti životního prostředí, nikoli 
zavádějící politiky v oblasti klimatu. To 
zahrnuje zejména závěry Evropské rady ze 
dne 23. a 24. října 2014 a ze dne 17. a 18. 
března 2016 (stanovení cílů do roku 2030) 
a ze dne 12. prosince 2019 (stanovení cíle 
„klimatické neutrality“ do roku 2050), 
jakož i právní předpisy EU uvedené v 
bodech odůvodnění 7, 8 a 9 tohoto 
nařízení. V rozporu s tím je třeba 
zdůraznit, že kvantitativní program 
Evropské centrální banky týkající se 
nákupu cenných papírů podnikového 
sektoru (CSPP) byl dosud využíván 
především k financování činností 
náročných na uhlík, a to v naprostém 
rozporu s údajnou politikou Komise v 
oblasti klimatu šetrnou vůči zeměkouli.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

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 

(16) Jak dokládá Komise ve svém 
sdělení „Zelená dohoda pro Evropu“, 
transformace na klimatickou neutralitu 
vyžaduje změny v celém spektru politik a 
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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.

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. S ohledem na výše uvedené by 
Komise měla revidovat právní předpisy 
týkající se materiálů a výrobků s cílem 
podpořit využívání obnovitelných a 
nízkouhlíkových materiálů s příznivými 
dopady na klima, které fungují jako 
propady uhlíku nebo částečně nahrazují 
fosilní materiály.

Or. en

Odůvodnění

Replacing fossil-intensive materials with renewable, bio-based and low carbon materials is 
crucial for achieving climate neutrality. Materials and manufactured products represent 23 % 
of the CO2 emissions due to domestic final demand for products. As domestic final demand 
for products constitutes 77% of the total EU-27 carbon footprint, materials and manufactured 
products constitute nearly one fifth of the total EU-27 CO2 emissions. By storing and utilizing 
carbon dioxide and replacing carbon intensive fossil-based resources, sustainably sourced 
renewable materials offer a key opportunity to help achieve Europe’s climate ambitions.

Pozměňovací návrh 132
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 

(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 
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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.

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 včetně těch, která se týkají 
systému obchodování s emisemi, změny 
půdy a lesnictví a zavedení mechanismu 
úpravy uhlíkových hranic .

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Michal Wiezik

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Asger Christensen, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, 
Ulrike Müller, Martin Hlaváček
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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. 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. Politiky Unie by měly být 
koncipovány tak, aby minimalizovaly 
riziko úniku uhlíku ve všech odvětvích.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 136
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16c) 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 138
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16a. 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.

Or. it

Pozměňovací návrh 140
Sylvia Limmer, Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
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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. 
Antropogenní emise skleníkových plynů 
jsou neoddělitelně spjaty s hospodářskými 
činnostmi, jak dokládá skutečnost, že od 
poválečného období až dodnes dochází k 
téměř nepřetržitému nárůstu 
celosvětových emisí CO2, který byl 
dočasně přerušen v souvislosti s recesí 
způsobenou hospodářskou krizí v letech 
2007-2008. Stejně jako v případě 
pandemie COVID-19, která 
pravděpodobně spustí největší spirálu 
recese od velké hospodářské krize. Je to 
právě ekonomická prosperita, která 
společnosti umožňuje uplatňovat ochranu 
životního prostředí ve prospěch všech. 
Výše uvedené sdělení proto zjevně 
nepovažovalo význam hospodářského 
růstu za nezbytný předpoklad racionální 
politiky v oblasti životního prostředí a 
sociálního blahobytu. Je třeba přehodnotit 
jak zvýšení cíle snížení emisí skleníkových 
plynů do roku 2030, tak cíl tzv. 
„klimatické neutrality“ do roku 2050. 
Komise naopak zdůraznila, že k plnění cíle 
klimatické neutrality by měly přispívat 
veškeré politiky Unie a svou úlohu by v 
něm měla mít všechna odvětví, což by 
podle současných znalostí ve skutečnosti 
vedlo ke zničení všech energeticky 
náročných hospodářských 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) 2018/1999l36, přezkoumat cíl Unie 
pro rok 2030 v duchu racionální politiky v 
oblasti životního prostředí. Toto posouzení 
dopadů by mělo být výchozím bodem pro 
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všechny další diskuse. Všechny 
legislativní iniciativy tomu musí být 
podřízeny, pokud nechceme riskovat 
obvinění, že vytváříme pouze právní 
skutečnosti založené na ideologii.

_________________ _________________
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, 
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).

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, 
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 

(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 nebyla brána v úvahu 
změna scénáře způsobená pandemií 
COVID-19 , což je považováno za příčinu 
nejvážnější recese od dob velké 
hospodářské krize. Proto je vhodné, aby 
Komise přezkoumala své priority a časové 
harmonogramy, aby nepohřbila Evropu 
ve snaze prosazovat klimatickou 
neutralitu. Do září 2020 by Komise měla 
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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.

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, zohlednit důsledky a dopady 
pandemie na sociálně-ekonomické úrovni 
a upravit vlastní cíle, aby se situace dále 
nezhoršovala, zejména na úkor 
zemědělství a zemědělsko-potravinářského 
odvětví. 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.

_________________ _________________
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, 
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).

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, 
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).

Or. it

Pozměňovací návrh 142
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 

(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 
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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.

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. 
S ohledem na cíl Unie spočívající v 
dosažení klimatické neutrality nejpozději 
do roku 2040 je nezbytné dále posílit 
opatření v oblasti klimatu a všech 
příslušných odvětvových právních 
předpisů a zejména navýšit cíl Unie pro 
rok 2030 tak, aby mohlo být dosaženo 
65% snížení emisí ve srovnání s úrovněmi 
v roce 1990. Komise by proto měla do 30. 
června 2021 posoudit, jak by bylo třeba 
příslušně změnit právní předpisy Unie, 
kterými se tento dotčený vyšší cíl provádí.

_________________
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, 
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 143
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Thomas Waitz
za skupinu Verts/ALE

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 by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
Aby bylo možné dopředu plánovat úspory 
čistých nulových emisí uhlíku, měla by 
Komise do září 2020 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, Evropskému 
parlamentu a Radě předložit návrhy na 
změny tohoto nařízení s novým cílem do 
roku 2030, kterým je snížení emisí o 70 % 
ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. 
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 70% 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, 

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, 
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98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
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).

98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Veronika Vrecionová

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% 

(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 40–45% 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 40–45% 
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snížení emisí ve srovnání s rokem 1990. 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, 
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).

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, 
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).

Or. en

Odůvodnění

V souladu s nařízením 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, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013.

Pozměňovací návrh 145
Balázs Hidvéghi

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. 

(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 
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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.

při zvážení zásady „znečišťovatel platí“. 
Do září 2020 by Komise měla na základě 
komplexního posouzení dopadů s 
rozdělením na jednotlivé členské státy 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 cíle 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 na základě 
výsledku posouzení dopadu do 30. června 
2021 posoudit, jak by bylo třeba změnit 
právní předpisy Unie, kterými se dotčený 
cíl provádí, aby bylo dosaženo  snížení 
emisí přibližně o 50, ale nikoli o více než 
55% 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, 
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).

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, 
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
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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, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 

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

parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 147
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Dekarbonizace energetického 
systému má zásadní význam pro 
klimatickou neutralitu, stejně jako pro 
zotavení EU z krize COVID-19 a 
dlouhodobá prosperita. Udržitelnější 
energie z obnovitelných zdrojů bude 
nezbytná pro boj proti změně klimatu a 
ztrátě biologické rozmanitosti. EU bude 
upřednostňovat řešení, jako je energie z 
oceánů, větrná energie na moři, která 
rovněž umožní regeneraci rybích 
populací, farmy se solárními panely, které 
zajišťují půdní pokryvu šetrný k 
biologické rozmanitosti, a udržitelnou 
bioenergii. Používání celých stromů a 
potravinářských a krmných plodin pro 
výrobu energie - ať už jsou vyráběny v 
EU, nebo dovezené - by mělo být 
minimalizováno 1a.
_________________
1a jako celek odstavec hovoří o přijaté 
strategii v oblasti biologické rozmanitosti. 
Návrat přírody do našeho života 
(COM(2020).

Or. en
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Pozměňovací návrh 148
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Ambice v oblasti využívání půdy, 
změny ve využívání půdy a lesnictví jsou 
stanoveny na nižší úrovni, než je 
soustavně dosahováno v průběhu 
let. Nařízení (EU) 2018/841 by proto mělo 
být změněno do prosince 2021 tak, aby 
odráželo potřebné zvýšené ambice, 
stávající potenciál lepších postupů při 
využívání půdy ve všech kategoriích 
využívání půdy a cíle Unie v oblasti 
obnovy a přísné ochrany. Správcům půdy, 
kteří nejsou dotčeni povinnostmi 
členských států podle nařízení LULUCF, 
budou případně nápomocny mechanismy 
pobídek a náhrad v rámci VFR a 
Evropského fondu pro obnovu.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Sylvia Limmer, Ivan David

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 

(18) Komise jakožto výkonný orgán, 
který respektuje zásadu subsidiarity a 
proporcionality, může vypracovat přehled 
politik členských států ve smyslu 
racionální politiky v oblasti životního 
prostředí a vyjádřit se k nim ve smyslu 
nezávazných doporučení.
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

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 

(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 Unie vedla ke 
ztrátě konkurenceschopnosti a pracovních 
míst v určitých odvětvích hospodářství 
nebo že opatření členského státu nejsou v 
souladu s cílem klimatické neutrality nebo 
nejsou přiměřená ke zvyšování adaptační 
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změně klimatu. kapacity, posilování odolnosti a snižování 
zranitelnosti vůči změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Anne Sander

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 členského státu nejsou v souladu s 
cílem klimatické neutrality nebo nejsou 
přiměřená ke zvyšování adaptační 
kapacity, posilování odolnosti a snižování 
zranitelnosti vůči změně klimatu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 152
Pozměňovací návrh 288

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
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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 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 
jakýchkoli 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Sylvia Limmer, Ivan David

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 

(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 
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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.

nejlepších dostupných vědeckých důkazů. 
Již přijatý závazek Komise prozkoumat, 
jak může použít taxonomii EU v kontextu 
Zelené dohody pro Evropu, musí být 
přizpůsoben cíli racionální politiky v 
oblasti životního prostředí. Komise by 
měla využívat evropské statistiky a údaje, 
pokud jsou k dispozici, a vyžadovat 
odborný přezkum. V příslušných případech 
by Komisi měla v souladu s pokyny 
racionální politiky v oblasti životního 
prostředí poskytnout pomoc Evropská 
agentura pro životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Thomas Waitz
za skupinu Verts/ALE

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 

(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 
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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.

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 recenzované vědě a 
musí být posouzeny a schváleny Komisí 
jako nestranným účastníkem. Všechny 
systémy musí být financovány z veřejných 
zdrojů, bez střetu zájmů a podléhat 
veřejné kontrole. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Michal Wiezik

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 

(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 a EASAC. 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 
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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.

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.

Or. en

Odůvodnění

I vědecká poradní rada evropských akademií (EASAC) podporuje ve svých zprávách tvorbu 
politik EU.

Pozměňovací návrh 156
Sylvia Limmer, Ivan David

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) Demokratická práva evropských 
občanů jsou v jejich jednotlivých 
členských státech nejlépe zastoupena 
vnitrostátními parlamenty, které jsou jimi 
legitimizovány v demokratických volbách. 
Záměr Komise ideologicky indoktrinovat 
občany prostřednictvím vedoucích 
představitelů parlamentů, pokud jde o 
politiku v oblasti klimatu, kterou chce 
sledovat, je třeba rozhodně odmítnout. 
Právě občané a komunity, které budou 
jako první trpět socioekonomickými 
důsledky této bezpříkladné transformace 
svobodné společnosti plnoprávných 
občanů na tzv. „klimaticky neutrální“ 
společnost plnou zákazů. Záměr Komise 
prosazovat silný veřejný a sociální závazek 
v oblasti „ochrany klimatu“ musí být 
odmítnut, neboť je v rozporu s rozumnou 
environmentální politikou.

Or. en
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Pozměňovací návrh 157
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

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 doposud 
neměřitelným sociálně-ekonomickým 
dopadem transformace na klimatickou 
neutralitu trpí občané a komunity, mělo by 
být usnadněno silné zapojení veřejnosti a 
společnosti do opatření v oblasti klimatu na 
celostátní, regionální i místní úrovni s 
ohledem na všechny potřeby občanů, aniž 
by byl ohrožen jejich hospodářský rozvoj. 
Komise by proto měla zapojit všechny 
části společnosti a využít víceúrovňové 
dialogy o klimatu a energii zavedené 
členskými státy v souladu s článkem 11 
nařízení EU 2018/1999, a to i pro účely 
tohoto nařízení.

Or. it

Pozměňovací návrh 158
Thomas Waitz
za skupinu Verts/ALE

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 usnadněno silné zapojení veřejnosti a 
společnosti do opatření v oblasti klimatu 
na celostátní, regionální i místní úrovni v 
úzké spolupráci s orgány místní správy. 
Komise by proto měla plně transparentně 
zapojit všechny části společnosti a umožnit 
jim, aby podnikly kroky směrem k sociálně 
spravedlivé, genderově vyvážené, 
klimaticky neutrální společnosti odolné 
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vůči změně klimatu, a to i prostřednictvím 
evropského klimatického paktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Vzhledem k ústřední úloze 
zemědělství a venkovských oblastí při 
zachycování uhlíku musí finanční 
podpora Evropské unie podporovat úsilí 
zemědělců ve prospěch klimatické 
neutrality.

Or. fr

Pozměňovací návrh 160
Balázs Hidvéghi

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 
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 

vypouští se
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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 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.
_________________
37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 
Evropské unie, aby mohla stanovit 
trajektorii pro dosažení nulových čistých 
emisí skleníkových plynů v Unii do roku 
2050, a b 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 

(21) Je vhodné, aby každý členský stát 
stanovil jako součást své dlouhodobé 
strategie uvedené v článku 15 nařízení 
(EU) 2018/1999 orientační trajektorii pro 
dosažení nulových čistých emisí 
skleníkových plynů v Unii podle vlastních 
časových harmonogramů, a zajistil tak 
předvídatelnost pro všechny hospodářské 
subjekty, včetně podniků, pracovníků, 
investorů a spotřebitelů a subjektů ze 
zemědělsko-potravinářského odvětví.
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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 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.
_________________
37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. it

Pozměňovací návrh 162
Sylvia Limmer, Ivan David

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 
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 

(21) Aby byla zajištěna předvídatelnost 
a jistota pro všechny hospodářské subjekty, 
včetně podniků, pracovníků, investorů a 
spotřebitelů, musí být současná 
ideologická tzv. „politika v oblasti 
klimatu“ transformována na racionální 
politiku v oblasti životního prostředí. To je 
v první řadě povinností členských států 
EU, které mohou podle potřeby 
koordinovat své politiky na úrovni EU, 
aniž by se orgán EU nepřiměřeně pokusil 
o uchvácení pravomocí, které nejsou v 
žádném případě upraveny Lisabonskou 
smlouvou. Za účelem podpory racionální 
politiky může Komise vést odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni tak, 
aby tyto konzultace probíhaly v souladu se 
zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě o zdokonalení 
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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 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
201637.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 
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 

(21) Komise by měla monitorovat 
pokrok členských států v procesu 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 
předvídatelnému a postupnému snižování 
emisí a aby mohla přispět k posuzování 
souladu opatření a pokroku v oblasti cíle 
klimatické neutrality.
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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 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.
_________________
37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 
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 

(21) Komise by měla po podrobném 
posouzení dopadů předložit Evropskému 
parlamentu a Radě návrh nařízení, 
kterým se stanoví trajektorie 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.
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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 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.
_________________
37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 
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 

(21) Komise by měla Parlamentu a 
Radě předložit legislativní návrh s cílem 
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 s příslušnými zúčastněnými 
subjekty, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů37 .
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a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.
_________________ _________________
37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Ivo Hristov

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. Tento trend stanoví, 
že 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 
změny klimatu. Komise by měla do 30. 
června 2021 předložit Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu a sdělení o 
tomto tématu.

Or. bg

Pozměňovací návrh 167
Sylvia Limmer, Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) V souladu se závazkem Komise (22) Nejen s ohledem na pandemii 
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týkajícím se zásad zdokonalení tvorby 
právních předpisů je třeba usilovat o to, 
aby nástroje Unie v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů byly soudržné. 
Systém měření pokroku směrem k 
dosažení cíle klimatické neutrality a 
souladu opatření přijatých pro dosažení 
tohoto cíle by měl vycházet z rámce správy 
stanoveného v nařízení (EU) 2018/1999 a 
být s ním v souladu. Zejména je třeba 
zajistit, aby systém pravidelného podávání 
zpráv a posloupnost posouzení a kroků 
Komise provedených na základě tohoto 
podávání zpráv byly sladěny s požadavky 
na předkládání informací a podávání 
zpráv členskými státy stanovenými v 
nařízení (EU) 2018/1999. Nařízení (EU) 
2018/1999 by proto mělo být změněno tak, 
aby byl do příslušných ustanovení zahrnut 
cíl klimatické neutrality.

COVID-19 a její účinky, které nelze v této 
chvíli posoudit, je třeba přezkoumat 
rámec správy stanovený v nařízení (EU) 
2018/1999 a v případě potřeby jej 
pozměnit v souladu se zásadami 
racionální politiky v oblasti životního 
prostředí, s výhradou nových závěrů 
Evropské rady.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Sylvia Limmer, Ivan David

Návrh nařízení
bod odůvodnění

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Změna klimatu je ze své podstaty 
přeshraniční problém, a proto je zapotřebí 
koordinovaný postup na úrovni Unie, 
který účinně doplní a posílí vnitrostátní 
politiky. Jelikož cílů tohoto nařízení, 
zejména cíle klimatické neutrality v Unii 
do roku 2050, nemůže být uspokojivě 
dosaženo samotnými členskými státy, ale 
spíše jich může z důvodu rozsahu 
a účinků 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 

(23) Členské státy mají primární 
pravomoc formulovat racionální politiku 
v oblasti životního prostředí. V případě 
potřeby mohou své politiky dobrovolně 
koordinovat na úrovni EU. Musí být 
dodržena zásada subsidiarity. To se týká 
rovněž vnitrostátních parlamentní 
kontroly podle čl. 5 odst. 3 a čl. 12 písm. 
b) SEU.
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toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů,

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Mazaly Aguilar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Unie v současnosti představuje 
méně než 10 % světových emisí 
skleníkových plynů. Cíl klimatické 
neutrality se omezuje na emise z evropské 
produkce, ale soudržná politika v oblasti 
klimatu znamená rovněž kontrolu emisí 
pocházejících ze spotřeby a dovozu ze 
třetích zemí.

Or. es

Pozměňovací návrh 170
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 1 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předmět a oblast působnosti Předmět, definice a oblast působnosti

Or. fr

Pozměňovací návrh 171
Sylvia Limmer, Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné 
a postupné snížení emisí skleníkových 
plynů a zlepšení pohlcování pomocí 
přírodních nebo jiných propadů v Unii.

PŘIJALY  TUTO SMĚRNICI:

Cílem této směrnice je podpořit nezbytný 
přechod k racionální politice v oblasti 
životního prostředí. Za tímto účelem musí 
členské státy a orgány EU přezkoumat, 
zpochybnit a v případě potřeby upravit 
všechny stávající politiky. Při přijímání 
opatření na ochranu životního prostředí a 
přizpůsobení se změně klimatu na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie by 
členské státy a Evropský parlament, Rada 
a Komise měly věnovat zvláštní pozornost 
střednědobým a dlouhodobým 
socioekonomickým důsledkům 
koronavirové krize, blahobytu občanů, 
prosperitě společnosti a 
konkurenceschopnosti hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné 
a postupné snížení emisí skleníkových 
plynů a zlepšení pohlcování pomocí 
přírodních nebo jiných propadů v Unii.

Toto nařízení má za cíl podporovat 
klimatickou transformaci prostřednictvím 
racionální a vyvážené politiky v oblasti 
životního prostředí, která neovlivní 
sociálně-ekonomické aspekty Unie. Za 
tímto účelem musí členské státy a 
evropské instituce přezkoumat a 
přizpůsobit své politiky. Při provádění 
opatření na podporu životního prostředí 
musí členské státy, Evropský parlament, 
Rada a Komise věnovat zvláštní pozornost 
střednědobým důsledkům pandemie 
COVID-19, blahobytu občanů a 
hospodářské konkurenceschopnosti, 
zejména pro odvětví, která jsou nejvíce 
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zasažena, jako jsou malé a střední 
podniky a zemědělství.

Or. it

Pozměňovací návrh 173
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné a 
postupné snížení emisí skleníkových plynů 
a zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů v Unii.

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné a 
postupné snížení ekologické stopy Unie. 
Stanoví obecný cíl dosáhnout nulové 
ekologické stopy Unie do roku 2050.

Or. fr

Pozměňovací návrh 174
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné a 
postupné snížení emisí skleníkových plynů 
a zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů v Unii.

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné, 
předvídatelné a postupné snížení emisí 
skleníkových plynů a zlepšení pohlcování 
pomocí přírodních nebo jiných propadů v 
Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné a 
postupné snížení emisí skleníkových plynů 
a zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů v Unii.

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné 
snížení emisí skleníkových plynů a 
zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné a 
postupné snížení emisí skleníkových plynů 
a zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů v Unii.

Toto nařízení stanoví rámec pro postupné 
snížení emisí skleníkových plynů a 
zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné a 
postupné snížení emisí skleníkových plynů 
a zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů v Unii.

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné a 
postupné snížení emisí skleníkových plynů 
a zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
propadů v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Sylvia Limmer, Ivan David

Návrh nařízení
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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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Manuel Bompard

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.

Pro účely  dosažení nulové ekologické 
stopy Unie do roku 2050 a v zájmu 
dodržení dlouhodobých teplotních cílů 
uvedených v článku 2 Pařížské dohody 
stanoví závazný přechodný cíl nulové 
uhlíkové stopy pro Unii do roku 2040 a 
zavádí rámec pro dosažení pokroku při 
plnění globálního adaptačního cíle 
stanoveného v článku 7 Pařížské dohody.

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) „ekologickou stopou“: biologicky 
produktivní povrch půdy a vody, kterou 
obyvatelstvo Unie jako celek potřebuje k 
produkci zdrojů, jež spotřebovává, a k 
řešení odpadu, který vytváří pomocí 
stávajících technologií a postupů řízení 
zdrojů ;
b) „biologicky produktivním povrchem“: 
povrch půdy nebo mořská hladina, která 
produkuje organickou hmotu 
prostřednictvím fotosyntézy a má 
biologickou schopnost;
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c) „biologickou schopností“: schopnost 
biologicky produktivní oblasti dodávat 
biologické materiály a vstřebávat odpady 
produkované obyvatelstvem Unie jako 
celku za použití stávajících metod řízení a 
technologií těžby;
d) „uhlíkovou stopou“: soubor 
skleníkových plynů v ekvivalentu CO2 
indukovaných vnitřní poptávkou Unie 
jako celku (dále jen„ konečná spotřeba“).

Skládá se tedy z: 
 i) přímých emisí skleníkových plynů z 
evropských domácností; 
 ii) emisí skleníkových plynů z interní 
produkce zboží a služeb Unie, s výjimkou 
vývozu; 
 iii) emisí skleníkových plynů spojených se 
zbožím a službami dováženými do Unie, a 
to jak pro mezispotřebu podniků, tak pro 
konečné použití.

Or. fr

Pozměňovací návrh 180
Thomas Waitz
za skupinu Verts/ALE

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 rámec pro rychlé a 
nevratné snížení emisí skleníkových plynů 
a zvýšení pohlcování pomocí přírodních 
propadů v Unii v zájmu dlouhodobého 
teplotního cíle, kterým je omezení nárůstu 
teploty na 1,5 °C oproti hodnotám před 
průmyslovou revolucí uvedeným v článku 
2 Pařížské dohody.

Or. en
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Pozměňovací návrh 181
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 orientační cíl 
klimatické neutrality v Unii v termínu 
odpovídajícím sociálně-ekonomickým 
potřebám členských států 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.

Or. it

Pozměňovací návrh 182
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 183
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2
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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 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.

Or. en

Odůvodnění

Datum bude změněno v následujících pozměňovacích návrzích, a proto je třeba zachovat 
pouze odkaz na článek 2 a 7 Pařížské dohody.

Pozměňovací návrh 184
Michal Wiezik

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 do roku 2050 v 
zájmu dodržení dlouhodobého cíle omezit 
nárůst teploty na 1,5 °C uvedeného v 
článku 2 Pařížské dohody a zavádí rámec 
pro dosažení pokroku při plnění globálního 
adaptačního cíle stanoveného v článku 7 
Pařížské dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Sylvia Limmer

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Toto nařízení se vztahuje na antropogenní 
emise a pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů skleníkových plynů 
uvedených v části 2 přílohy V nařízení 
(EU) 2018/1999.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 186
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se vztahuje na antropogenní 
emise a pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů skleníkových plynů 
uvedených v části 2 přílohy V nařízení 
(EU) 2018/1999.

Toto nařízení se vztahuje, v souvislosti se 
svým cílem nulové uhlíkové stopy v roce 
2040, na antropogenní emise a pohlcování 
pomocí přírodních propadů skleníkových 
plynů uvedených v části 2 přílohy V 
nařízení (EU) 2018/1999.

Or. fr

Pozměňovací návrh 187
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se vztahuje na antropogenní 
emise a pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů skleníkových plynů 
uvedených v části 2 přílohy V nařízení 
(EU) 2018/1999.

Toto nařízení se vztahuje na antropogenní 
emise a pohlcování pomocí přírodních 
propadů skleníkových plynů uvedených v 
části 2 přílohy V nařízení (EU) 2018/1999.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Sylvia Limmer, Ivan David
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Návrh nařízení
Čl. 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 Cíl klimatické neutrality 2 Přehodnocení cílů politiky v 
oblasti životního prostředí a klimatu

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíl klimatické neutrality Cíl ekologické neutrality

Or. fr

Pozměňovací návrh 190
Thomas Waitz
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Emise skleníkových plynů v celé 
Unii upravené v právu Unie, včetně emisí 
souvisejících s Unií z mezinárodní letecké 
a lodní dopravy, nesmí překročit 24-30 Gt 
CO2eq pro období let 2021 až 2050.

Or. en

Odůvodnění

Aby byl nárůst teploty zachován na 1,5 °C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí, 
údaje z databáze scénáře PCC SR1.5 naznačují globální rozpočet na emise skleníkových 
plynů (kjótský koš) na období 2018-2050 ve výši 610-690 Gt CO2eq. Zohlednění současného 
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počtu obyvatel EU-27 a emisí vypouštěných v letech 2018-2020 by se tak promítlo do 
rozpočtu EU na emise skleníkových plynů ve výši 24-30 Gt CO2eq.

Pozměňovací návrh 191
Sylvia Limmer, Ivan David

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. Politiky členských států a orgánů 
EU se již nějakou dobu zaměřovaly pouze 
na co největší snížení emisí skleníkových 
plynů v rámci „politiky v oblasti klimatu“, 
kterou lze popsat jako především 
ideologickou, čehož lze v první řadě 
dosáhnout prostřednictvím 
hospodářského zásahu do volného tržního 
hospodářství a politiky zákazů. Zaměření 
se více a více přesouvá k cílům v oblasti 
velkolepého snížení, které nelze vědecky 
odůvodnit ani zohledňovat ekonomické 
předpoklady nezbytné pro ochranářská 
opatření jakéhokoli druhu. Ochrana 
životního prostředí je možná pouze ve 
svobodné společnosti, která poskytuje 
technickou inovační sílu a ekonomickou 
výkonnost nezbytnou k tomu, aby to bylo 
proveditelné. Stále častěji není 
ekologickým hlediskům poskytnut ani 
nezbytný prostor, například když se škody 
na životním prostředí způsobené těžbou 
zdrojů pro baterie na výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů, které jsou dosud 
podporovány politikou, přesouvají do 
neevropských zemí. Je proto nezbytné, a 
to nejen v důsledku pandemie COVID-19, 
která vyvíjí nebývalý tlak na hospodářství 
Unie, aby orgány EU a členské státy 
přezkoumaly, zpochybnily a v případě 
potřeby přizpůsobily všechny stávající 
politiky. To zahrnuje zejména výše 
uvedená nařízení EU, konkrétně směrnici 
2003/87/ES (obchod s povolenkami na 
emise skleníkových plynů), nařízení (EU) 
2018/842 (vnitrostátní cíle pro snížení 
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emisí skleníkových plynů ), nařízení (EU) 
2018/841 (kompenzace skleníkových 
plynů) a nařízení (EU) 2018/1999 (systém 
správy energetické unie a ochrana 
klimatu), ale také návazné směrnice 
2012/27/EU (energetická účinnost), 
směrnice (EU) 2018/2001 (využívání 
energie z obnovitelných zdrojů) a 
směrnice 2010/31/EU (účinnost budov) a 
případně další právní předpisy EU. 
Základem budoucí politiky musí být 
adaptace na probíhající přirozenou změnu 
klimatu, jejíž příčiny musí dále zkoumat 
nezávislí vědci.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 vyrovnané do data 
stanoveného členskými státy v souladu s 
jejich sociálně-ekonomickými potřebami.

Or. it

Pozměňovací návrh 193
Manuel Bompard

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 

1. Od 1. ledna 2050 nepřekračuje 
konečná spotřeba a výsledná produkce 
odpadu Evropské unie biologické kapacity 
biologicky produkčních povrchů na území 
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data emise sníží na čistou nulu. Unie.
Za účelem dosažení cíle nulové ekologické 
stopy Unie stanovené v prvním 
pododstavci stanoví Unie prozatímní cíl 
nulové uhlíkové stopy do roku 2040: od 1. 
ledna 2040 nepřekračují emise 
skleníkových plynů vyplývající z vnitřní 
poptávky Unie jako celku absorpční 
kapacity přírodních propadů na území 
Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 194
Thomas Waitz
za skupinu Verts/ALE

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, včetně emisí z 
mezinárodní letecké a lodní dopravy 
související s Unií, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být v Unii co nejdříve, 
a nejpozději do roku 2040 vyrovnané, čímž 
se do uvedeného data emise sníží na čistou 
nulu.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 

1. Emise a pohlcování skleníkových 
plynů na domácí úrovni a v rámci Unie, 
jež jsou upraveny právem Unie, musí být 
nejpozději do roku 2040 vyrovnané, čímž 
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data emise sníží na čistou nulu. se do uvedeného data emise sníží na čistou 
nulu.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 vyrovnané, čímž se do uvedeného 
data a na následující období emise sníží na 
čistou nulu. Každý členský stát usiluje o 
dosažení klimatické neutrality do roku 
2050, a to i prostřednictvím společných 
opatření na úrovni Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Balázs Hidvéghi

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 sociálně, ekonomicky a 
environmentálně vyrovnané, čímž se do 
uvedeného data emise sníží na čistou nulu.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
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Thomas Waitz
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Od 1. ledna 2041 musí pohlcování 
skleníkových plynů pomocí přírodních 
propadů překročit antropogenní emise v 
Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Sylvia Limmer, Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

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, v 
souladu se zásadou subsidiarity, aby 
umožnily společné dosažení cílů 
stanovených v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy. Kromě toho se členské státy 
vyzývají, aby přehodnotily své závazky v 
rámci Pařížské dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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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 nebo na vnitrostátní úrovni v souladu 
se zásadou subsidiarity, aby umožnily 
dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy.

Or. it

Pozměňovací návrh 201
Thomas Waitz
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

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 společné dosažení rozpočtu Unie 
na skleníkové plyny  stanoveného v 
odstavci -1 a kolektivní a individuální 
dosažení cíle čistých nulových emisí 
skleníkových plynů stanoveného v 
odstavci 1 a cíle na období pro roce 2040 
stanoveného v odstavci 1a, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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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 okamžitého postupného 
vyřazení přímých a nepřímých fosilních 
paliv, k zachování vody, zemědělské půdy 
a mokřadů jako přirozených možností 
pohlcování a významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

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 společné dosažení cíle nulové 
ekologické stopy stanovené v odstavci 1, a 
to s přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 204
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány Unie a členské 2. Příslušné orgány Unie a členské 
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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.

státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1 
způsobem, který neohrožuje produkci 
potravin, a to s přihlédnutím k významu 
podpory spravedlnosti a solidarity mezi 
členskými státy.

Or. en

Odůvodnění

Zohlednění podmínek stanovených v čl. 2 odst. 1 písm. b) Pařížské dohody

Pozměňovací návrh 205
Petri Sarvamaa

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

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 společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k potřebě minimalizovat 
používání fosilních paliv a k významu 
podpory spravedlnosti a solidarity mezi 
členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Pozměňovací návrh 288

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
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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.

Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti, solidarity a spravedlivé 
transformace mezi členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

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 společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti, solidarity a spravedlivé 
transformace mezi členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

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 členským státům společné 
dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy.



AM\1206211CS.docx 125/143 PE652.514v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Balázs Hidvéghi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

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 společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti, konkurenceschopnosti a 
solidarity mezi členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Thomas Waitz
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí, aby se zemědělství Unie 
stalo soběstačným a zároveň zajistilo 
zabezpečení dodávek potravin pro občany 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Simone Schmiedtbauer

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

2a. S odkazem na Pařížskou dohodu 
se poukazuje na zvláštní úlohu 
zemědělství a lesnictví, protože pouze 
životaschopné a produktivní zemědělství a 
lesnictví je schopno zajistit obyvatelstvu 
vysoce kvalitní a bezpečné potraviny v 
dostatečném množství a za dostupné ceny 
a dodávat obnovitelné suroviny pro 
všechny účely biohospodářství. Je třeba 
zachovat funkci ukládání a propadů 
uhlíku, kterou má zemědělství a lesnictví, 
a přiznat ji samotnému odvětví, aby 
nesloužilo jako záchytná nádrž pro 
jakékoli nesplněné cíle snižování emisí 
jiných odvětví (např. průmyslu, dopravy).

Or. de

Odůvodnění

Zemědělská výroba je nevyhnutelně spojena s emisemi (využití surové vlákniny nebo celulózy 
trávením v žaludku přežvýkavce) a nevyhnutelné jsou také procesy nitrifikace v půdě (obojí 
platí i pro biohospodářství). Všechna odvětví musí sama navrhnout a provést účinná opatření 
k provádění postupného vyřazování fosilních paliv – uhlí, ropy a zemního plynu, což je 
naléhavě nutné pro snížení emisí stanovené v Pařížské smlouvě.

Pozměňovací návrh 212
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

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. Komise provede komplexní 
posouzení dopadů s náležitým 
přihlédnutím ke změněným 
socioekonomickým podmínkám po 
pandemii COVID-19 s ohledem na cíl 
klimatické neutrality stanovený v čl. 2 
odst. 1 a prozkoumá hospodářské, 
environmentální a sociální dopady 
různých možností politiky v oblasti 
snižování emisí v porovnání s rokem 1990 
integrovaným a vyváženým způsobem. 
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Bude-li Komise považovat za nutné tento 
cíl změnit, předloží dle potřeby návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 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 socioekonomický 
dopad pandemie COVID-19 v Unii a 
prozkoumá příležitosti pro stanovení 
nového cíle snížit emise do roku 2030, 
který bude nižší než nyní platný cíl. Bude-
li Komise považovat za nutné tento cíl 
změnit, předloží dle potřeby legislativní 
návrhy Evropskému parlamentu a Radě v 
souladu se Smlouvami.

Or. it

Pozměňovací návrh 214
Sylvia Limmer, Ivan David

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 

3. Do září 2021 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na přehodnocení 
uvedené v čl. 2 odst.1. Dále by Komise 
měla prověřit, do jaké míry nařízení (EU) 
2018/1999 ovlivňuje hospodářství 
členských států EU, a v případě potřeby 
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Komise považovat za nutné tento cíl 
změnit, předloží dle potřeby návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě.

vypracovat návrhy na přizpůsobení tohoto 
nařízení tak, aby členské státy mohly při 
respektování své svrchovanosti opět 
přijmout opatření k provádění racionální 
politiky v oblasti životního prostředí, která 
bude chránit životní prostředí pro lidi, 
zaručí jejich zdraví a současně umožní 
hospodářský rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Thomas Waitz
za skupinu Verts/ALE

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. Aby emise Unie zůstaly v rámci 
rozpočtu na emise skleníkových plynů 
stanoveného v čl. 2 odst. -1, sníží se emise 
skleníkových plynů v celé Unii na domácí 
úrovni do roku 2030 o nejméně 70 % v 
porovnání s rokem 1990.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Manuel Bompard

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) 

3. V souvislosti s cílem nulové 
uhlíkové stopy stanovené v čl. 2 odst. 1 a 
za účelem přispění cíl Unie v oblasti 
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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 příslušné 
návrhy Evropskému parlamentu a Radě.

klimatu pro rok 2030 uvedený v čl. 2 
bodě 11 nařízení (EU) 2018/1999 usiluje o 
to snížit emise o 70 % v porovnání s rokem 
1990 s vyloučením pohlcování.

Or. fr

Pozměňovací návrh 217
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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. S ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 bude cíl 
v oblasti klimatu pro rok 2030 uvedený v 
čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 2018/1999 
stanoven tak, aby se emise snížily o 65 % 
v porovnání s rokem 1990.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Veronika Vrecionová

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 

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 
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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.

neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 a 
prozkoumá možnosti stanovení nového cíle 
snížit emise do roku 2030 o 40 až 45 % v 
porovnání s rokem 1990. Bude-li Komise 
považovat za nutné tento cíl změnit, 
předloží dle potřeby návrhy Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s nařízením 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, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013.

Pozměňovací návrh 219
Michal Wiezik

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 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 snížit 
emise o 55% v porovnání s rokem 1990. 
Bude-li Komise považovat za nutné tento 
cíl změnit, předloží dle potřeby návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Eric Andrieu
za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
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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 příslušné návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě.

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 65% v 
porovnání s rokem 1990. Bude-li Komise 
považovat za nutné tento cíl změnit, 
předloží dle potřeby příslušné návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 221
Pozměňovací návrh 288

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 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 na 
základě důkladného posouzení dopadů a 
prozkoumá co nejvíce možných a 
nákladově efektivních možností, jak je to 
možné z hospodářského a zejména 
sociálního hlediska stanovení nového cíle 
snížit emise do roku 2030 o 50 až 55 % v 
porovnání s rokem 1990. Zahrnuje rovněž 
posouzení nákladů a přínosů na úrovni 
členských států. Bude-li Komise 
považovat za nutné tento cíl změnit, 
předloží dle potřeby návrhy Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 222
Daniel Buda

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 září 2020, po provedení 
odvětvového hodnocení hospodářského a 
sociálního dopadu, 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 až o 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a také navrhnout 
přiměřené financování prostřednictvím 
rozpočtu EU k dosažení tohoto cíle. Bude-
li Komise považovat za nutné tento cíl 
změnit, předloží dle potřeby návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Michaela Šojdrová, Anne Sander, Asim Ademov, Christine Schneider, Annie Schreijer-
Pierik, Simone Schmiedtbauer

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 

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 
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parlamentu a Radě. parlamentu a Radě. Tyto návrhy zahrnují 
studii posouzení dopadů navrhovaných 
změn.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Jako nezbytné doplnění cíle 
snížení emisí uvedeného v odstavci 3 a v 
zájmu dosažení teplotního cíle 
stanoveného v článku 1 Komise do 30. 
prosince 2021 navrhne na úrovni Unie a 
na vnitrostátní úrovni cíl pro pohlcování a 
ukládání uhlíku pomocí přírodních 
propadů do roku 2030.
Tento cíl zohlední cíle Unie v oblasti 
obnovy a přísné ochrany a využije 
programy EU pro uhlíkové zemědělské 
postupy, ekorežimy a opatření založená na 
jednotlivých oblastech a investiční 
opatření v rámci programů rozvoje 
venkova. Evropský fond pro obnovu a 
Fond pro spravedlivou transformaci se 
rovněž zaměří na podporu udržitelné 
transformace v odvětví využívání půdy v 
rámci výdajů na klima.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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3a. Od 30. září 2021 přestane uhlíková 
stopa Unie stoupat a emise skleníkových 
plynů spojené se zbožím a službami 
dováženými do Unie, emise spojené s 
leteckou a námořní dopravou do Unie se 
sníží, až bude uhlíková stopa Unie od 31. 
prosince 2040 nulová. Nejpozději 30. 
června 2021 stanoví Komise změny, které 
by měly být provedeny v právních 
předpisech Unie za účelem dosažení 
tohoto cíle, a předloží je Evropskému 
parlamentu a Radě, zejména zavedení 
mechanismu úpravy uhlíku na hranicích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 226
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Do 30. září 2025 Komise zváží s 
ohledem na mezinárodní závazky Unie a s 
cílem zajistit trvalé snižování emisí 
skleníkových plynů vyplývajících z vývozu 
Unie, cíl snížení emisí skleníkových plynů 
z vývozu EU ve výši 85% ve srovnání s 
úrovněmi z roku 1990 do roku 2035 a 
předkládá Evropskému parlamentu a 
Radě návrhy, které považuje za vhodné.

Or. fr

Pozměňovací návrh 227
Sylvia Limmer, Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do 30. června 2021 Komise vypouští se
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Thomas Waitz
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

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 
posoudí, jak by bylo třeba změnit všechny 
právní předpisy Unie týkající se plnění 
rozpočtu Unie na emise skleníkových 
plynů stanovené v odstavci -1, včetně 
odvětvových právních předpisů, vnější 
činnosti Unie a rozpočtu Unie, aby bylo 
možno docílit tohoto rozpočtu a cíle Unie 
v oblasti klimatu do roku 2030 
stanoveného v odstavci 3 a cíle nulových 
emisí skleníkových plynů stanoveného v 
odstavci 1, a případně přijmout 
legislativní návrhy v souladu se 
Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Manuel Bompard

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 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie a dosáhnout cíle nulové 
ekologické stopy stanoveného v čl. 2 odst. 
1, a zváží přijetí nezbytných opatření, 
včetně přijetí legislativních návrhů, v 
souladu se Smlouvami.

Or. fr

Pozměňovací návrh 230
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

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 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030 s ohledem na hospodářské, 
environmentální a sociální dopady, aby 
bylo možné docílit cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1, a 
zváží přijetí nezbytných opatření, včetně 
přijetí legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Veronika Vrecionová

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do 30. června 2021 Komise 4. Do 30. června 2021 Komise 
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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.

posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 40 až 45 % 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.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s nařízením 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, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013.

Pozměňovací návrh 232
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

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 
posoudí, jak by bylo třeba změnit příslušné 
právní předpisy Unie, jejichž cílem je 
dosáhnout cíl Unie pro rok 2030, aby bylo 
možné docílit snížení emisí o 65 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, a v případě potřeby přijmout 
legislativní návrhy, v souladu se 
Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Eric Andrieu
za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

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 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 65 % 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 234
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

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 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 55 % v porovnání s rokem 
1990 a zvýšení pohlcování a dosáhnout 
cíle klimatické neutrality stanoveného v 
čl. 2 odst. 1, a zváží přijetí dodatečných 
nezbytných opatření, včetně přijetí 
legislativních návrhů, a to i v oblasti 
ochrany přírody a obnovy, v souladu se 
Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Manuel Bompard
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Za účelem dosažení cíle nulové 
uhlíkové stopy stanoveného v prvním 
pododstavci tohoto článku a nejpozději do 
30. června 2021 představí Komise 
konkrétní cíl pro rok 2030 ohledně snížení 
emisí metanu ze všech zdrojů emisí 
plynoucích z konečné spotřeby v Unii, 
včetně biogenních zdrojů.
Nejpozději do 30. června 2021 předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
všechny legislativní návrhy, které 
považuje za vhodné pro rychlé snížení 
emisí metanu ze všech zdrojů emisí 
způsobených konečnou spotřebou v Unii, 
včetně biogenních zdrojů, v souladu s 
tímto cílem a navrhuje strategický plán 
Unie pro metan v souladu s článkem 16 
nařízení (EU) 2018/1999.
Navrhovaná opatření musí zahrnovat 
alespoň:
a) snížení hustoty hospodářských zvířat na 
hektar v souladu se směrnicí 91/676 EHS;
b) snížení produkce a spotřeby živočišných 
produktů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 236
Manuel Bompard

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Za účelem dosažení cíle nulové 
uhlíkové stopy stanoveného v prvním 
pododstavci tohoto článku a nejpozději do 
30. června 2021 představí Komise 
konkrétní cíl pro rok 2030 ohledně snížení 
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emisí oxidu dusného ze všech zdrojů emisí 
plynoucích z konečné spotřeby v Unii a 
nezbytných pro dosažení specifického cíle 
Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedeného v odstavci 3 tohoto článku a 
cíle Unie s nulovou uhlíkovou stopou 
podle odstavce 1 tohoto článku.
Nejpozději do 30. června 2021 předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
všechny legislativní návrhy, které 
považuje za vhodné pro rychlé snížení 
emisí oxidu dusného ze všech zdrojů emisí 
způsobených konečnou spotřebou v Unii v 
souladu s výše uvedeným cílem a stanoví 
strategický plán Unie pro oxid dusný.

Or. fr

Pozměňovací návrh 237
Manuel Bompard

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Za účelem dosažení cíle nulové 
uhlíkové stopy stanoveného v prvním 
pododstavci tohoto článku a nejpozději do 
30. června 2021 představí Komise 
konkrétní cíl pro rok 2030 ohledně snížení 
emisí oxidu uhličitého z každé z účetních 
kategorií půdy uvedených v článku 2 
nařízení (EU) 2018/841, které jsou 
nezbytné pro dosažení specifického cíle 
Unie v oblasti klimatu do roku 2030 
uvedeného v odstavci 3 tohoto článku a 
cíle nulové uhlíkové stopy Unie 
uvedeného v odstavci 1 tohoto článku.
Nejpozději do 30. června 2021 předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
všechny legislativní návrhy, které 
považuje za vhodné pro rychlé snížení 
emisí oxidu uhličitého z každé z účetních 
kategorií půdy uvedené v článku 2 
nařízení (EU) 2018/841 ze všech zdrojů v 
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souladu s tímto cílem a stanoví pro tyto 
emise strategický plán Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 238
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud Komise považuje za vhodné 
stanovit zprostředkující cíl snížení emisí 
do roku 2040 s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050, 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
do 30. září 2028 legislativní návrh za 
tímto účelem v návaznosti na podrobné 
posouzení dopadů. Posouzení dopadů 
zohlední kritéria uvedená v čl. 3 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. 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. Posouzení 
dopadů zohlední kritéria uvedená v čl. 3 
odst. 3.

Or. en
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Pozměňovací návrh 240
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Pokud Komise považuje za vhodné 
vytvořit rámec pro certifikaci pohlcování 
skleníkových plynů prostřednictvím 
využívání půdy s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050, 
předloží za tímto účelem Evropskému 
parlamentu a Radě legislativní návrh, a to 
na základě podrobného posouzení 
dopadů, které je založeno na vědecky 
spolehlivých účetních metodách.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Ivo Hristov

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4а. Komise do 30. června 2021 
posoudí dovoz zemědělských výrobků a 
potravin ze třetích zemí, pokud jde o 
požadavky vztahující se na výrobce v 
těchto třetích zemích týkající se cílů 
politik EU v oblasti snižování dopadu 
změny klimatu.

Or. bg

Pozměňovací návrh 242
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise zajistí přístup k nejlepším 
dostupným technologiím a inovativním 
řešením přispívajícím ke snižování emisí, 
a to rychlým a trvalým řešením 
legislativních překážek.

Or. en


