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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
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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.

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. Klíčovým legislativním 
aktem Zelené dohody pro Evropu je 
evropský právní rámec pro klima. Nová 
strategie růstu by proto měla podporovat 
růst a zaměstnanost v celé Unii a zároveň 
vést k dosažení cíle klimatické neutrality. 
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, a to ani žádnou městskou či 
venkovskou oblast nebo komunitu.

__________________ __________________
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

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že Zelená dohoda pro Evropu vytyčuje novou strategii růstu EU, mělo by se 
to odrazit také na právním rámci pro klima, který je klíčovým legislativním aktem.

Pozměňovací návrh 2

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) 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 



PE650.646v01-00 6/21 PA\1204295CS.docx

CS

přizpůsobit se nepříznivým dopadům 
změny klimatu24 a sladit finanční toky 
s nízkoemisním rozvojem odolným vůči 
změně klimatu25.

přizpůsobit se nepříznivým dopadům 
změny klimatu24, posilovat odolnost vůči 
změně klimatu a nízkoemisní rozvoj tak, 
aby nebyla ohrožena produkce 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.

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

Tento pozměňovací návrh odkazuje na čl. 2 odst. 1 písm. b) Pařížské dohody. Čl. 2 odst. 1 
písm. b) zdůrazňuje celostní přístup ke změně klimatu a produkci potravin, který řeší otázky 
přizpůsobení, odolnosti a zmírňování. Je důležité, aby byla v právním rámci pro klima 
zdůrazněna významná a strategická úloha zemědělství.

Pozměňovací návrh 3

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. 
Odvětví zemědělství a lesnictví, která jsou 
jedinými odvětvími, jež plní funkci 
producentů i pohlcovačů uhlíku, musí být 
také považována za důležité faktory. Aby 
bylo možné plně využít potenciál 



PA\1204295CS.docx 7/21 PE650.646v01-00

CS

technologických inovací, je v těchto 
odvětvích nezbytný rozsáhlý výzkum 
a vývoj.

Or. en

Odůvodnění

Výzkum a vývoj bude při ekologické transformaci spojencem zemědělství. Je třeba provádět 
rozsáhlý výzkum a vývoj v rostlinné i živočišné výrobě, včetně šlechtění rostlin pro získání 
nových a odolnějších plodin a trav, které pohlcují více uhlíku, a také výzkum zaměřený na 
doplňkové látky a genetiku hospodářských zvířat, používání ochranných prostředků pro 
rostliny a jejich vývoj, bioplyn a valorizaci biomasy a zlepšení postupů měření skleníkových 
plynů. Bude-li zemědělství investovat do výzkumu, stane se účinnějším z hlediska klimatu.

Pozměňovací návrh 4

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 pro 
změnu klimatu ve všech odvětvích, 
zejména pokud jde o politiky zmírňování 
a přizpůsobování v odvětví zemědělství 
v rozvojových zemích, které k takovémuto 
financování opatření v oblasti klimatu 
nemají přístup32a.

__________________
32a 
http://www.fao.org/3/CA2698EN/ca2698e
n.pdf

Or. en

Odůvodnění

Je důležité usilovat o soudržný přístup mezi opatřeními v oblasti změny klimatu v EU a na 
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celém světě.

Pozměňovací návrh 5

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, přičemž členské státy, Evropský 
parlament, Rada a Komise by měly 
přijmout nezbytná opatření, která umožní 
tento cíl splnit, včetně zvážení možnosti 
odděleného obchodování se zápornými 
emisními kredity na trzích s uhlíkem 
a odděleného stanovování jejich ceny. 
Opatření na úrovni Unie budou 
představovat důležitou součást opatření, 
která budou k dosažení tohoto cíle potřeba.

Or. en

Odůvodnění

Pro dosažení klimatické neutrality v roce 2050 mají zásadní význam pohlcování a záporné 
emise. Pohlcování a snížení emisí jsou v současnosti na trzích s uhlíkem započítávány stejně. 
Nicméně tuna uhlíku pohlceného z atmosféry by měla mít jinou cenu než tuna uhlíku, který 
nebyl do atmosféry vypuštěn. V zájmu podpory většího pohlcování by měla Komise 
prozkoumat možnost odděleného obchodování s pohlcováním nebo zápornými emisemi na 
trzích s uhlíkem v EU a ve světě. Takové obchodování se zápornými emisemi by mohlo přinést 
značné finanční prostředky pro boj proti změně klimatu.

Pozměňovací návrh 6

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 2 a 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.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 2 odst. 1 písm. b) Pařížské dohody se týká přizpůsobování v kontextu produkce potravin.

Pozměňovací návrh 7

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 

(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 
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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.

i městské oblasti a komunity; nejlepší 
dostupné vědecké důkazy, zejména zjištění 
IPCC; potřebu začlenit rizika související se 
změnou klimatu do rozhodnutí týkajících 
se investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů 
a jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby ekologická transformace byla spravedlivá a inkluzivní ze sociálního 
i územního hlediska.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(19) Komise by měla zajistit důkladné 
a objektivní posouzení založené na 
nejaktuálnějších vědeckých, technických 
a sociálně-ekonomických poznatcích 
reprezentativního vzorku široké škály 
nezávislých odborníků a založit své 
posouzení na relevantních informacích, 
včetně informací předložených 
a oznámených členskými státy, zpráv 
Evropské agentury pro životní prostředí 
a nejlepších dostupných vědeckých 
důkazů, včetně zpráv IPCC. Vzhledem 
k tomu, že se Komise zavázala 
prozkoumat, jak může veřejný sektor 
použít taxonomii EU v kontextu Zelené 
dohody pro Evropu, mělo by posouzení 
zahrnovat informace o environmentálně 
udržitelných investicích ze strany Unie 
a členských států a výsledcích hodnocení, 
které v rámci systémů certifikace 
účinnosti z hlediska klimatu provedla třetí 
strana, včetně programů týkajících se 
zemědělství a produkce potravin, které 
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a vyžadovat odborný přezkum. 
V příslušných případech by Komisi měla 
v souladu se svým ročním pracovním 
programem poskytnout pomoc Evropská 
agentura pro životní prostředí.

jsou účinné z hlediska klimatu, 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.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Je důležité posílit ambice pro EU jako celek. Je proto velmi důležité, aby byl cíl klimatické 
neutrality stanoven pro Unii jako celek i pro každý členský stát zvlášť.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení zavádí zásadu soudržnosti 
politik, podle níž se důvody, které vedly ke 
stanovení trajektorie pro dosažení 
klimatické neutrality, uvedené v čl. 3 odst. 
3, použijí na všechny iniciativy stanovené 
v Zelené dohodě pro Evropu.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

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, že cíle klimatické neutrality 
stanoveného v odstavci 1 bude dosaženo 
společně i na úrovni jednotlivých 
členských států, a to s přihlédnutím 
k nezbytnosti postupného vyřazení 
fosilních paliv, významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy a k důvodům pro stanovení 
trajektorie uvedeným v čl. 3 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Při přijímání nezbytných opatření na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by měly být 
zohledněny důvody stanovení trajektorie uvedené v čl. 3 odst. 3, a to i při určování způsobu, 
jakým má být snižování a pohlcování emisí rozděleno mezi nástroje politiky ETS a jiné 
nástroje.
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Pozměňovací návrh 12

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 prozkoumá možnosti stanovení nového 
cíle snížit emise do roku 2030 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

Odůvodnění

Zvýšení cíle pro rok 2030 na 55 % je v souladu se zvýšenými ambicemi vyjádřenými 
Evropským parlamentem v jeho usnesení o Zelené dohodě z ledna 2020.

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a.

Komise posoudí potřebu stanovit průběžný 
cíl do roku 2040 a případně předloží 
legislativní návrh stanovující příslušné 
hodnoty, kterých má být dosaženo, 
a jakákoli další nezbytná opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Svěření pravomoci Komisi přijímat akty v přenesené pravomoci, aby stanovila trajektorii, 
přesahuje článek 290 Smlouvy. Takový akt v přenesené pravomoci by se ve skutečnosti 
zabýval základními prvky legislativního aktu, které jako takové nemohou být předmětem 
zmocnění v přenesené pravomoci. Vhodným právním nástrojem je legislativní návrh.

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) konkurenceschopnost hospodářství 
Unie;

b) konkurenceschopnost hospodářství 
Unie, růst a zaměstnanost;

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení musí podpořit novou strategii růstu, kterou Unie vytyčila ve své Zelené dohodě.

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) energetickou účinnost, dostupnost 
energie a bezpečnost dodávek energie 
a podporu oběhového biohospodářství 
jako alternativy fosilního hospodářství za 
účelem dosažení substitučních účinků;

Or. en

Odůvodnění

Má-li být v roce 2050 dosaženo cíle klimatické neutrality, musí být nalezeny alternativy 
k fosilní ekonomice. Oběhové biohospodářství poskytuje obnovitelné materiály, které mohou 
nahradit fosilní suroviny.
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Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) potravinové zabezpečení a cenovou 
dostupnost potravin;

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na krizi způsobenou pandemií COVID-19 by Komise měla do své trajektorie 
zahrnout zabezpečení potravin a jejich cenovou dostupnost.

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Pro zdůraznění potřeby další podpory z politických nástrojů EU.

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) nutnost zajistit spravedlivou 
a sociálně vyváženou transformaci;

h) nutnost zajistit spravedlivou 
a sociálně vyváženou transformaci 
a územní soudržnost mezi městskými 
a venkovskými oblastmi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) provádění cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje, dosažení 
potravinového zabezpečení v Unii i ve 
světě přizpůsobením se změně klimatu, 
podporou odolnosti vůči změně klimatu 
a nízkoemisního rozvoje, aby nebyla 
ohrožena produkce potravin.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy vypracují a provedou 
adaptační strategie a plány, které stanoví 
konkrétní cíle v oblasti snižování a budou 
zahrnovat komplexní rámce pro řízení 
rizik, založené na robustních výchozích 
hodnotách v oblasti klimatu a zranitelnosti 
a posuzování pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Příslušné orgány Unie a členské 
státy posoudí proveditelnost zavedení 
systémů uhlíkových kreditů („hospodaření 
s uhlíkem“), které budou v oblasti 
zemědělského využívání půdy a biomasy a 
v oblasti živočišné výroby motivovat 
k přijímání opatření ke zmírnění změny 
klimatu a přizpůsobování se této změně, 
k inovacím v této oblasti a k pohlcování 
CO2. 

Do 30. června 2021 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě hodnotící 
zprávu o proveditelnosti zavedení těchto 
systémů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 25

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) evropských statistik a údajů, včetně 
údajů o tom, jaká budou mít opatření 
přijatá podle tohoto nařízení hospodářské 
a územní dopady a dopady na 
zaměstnanost, a údajů o ztrátách 
vyplývajících z nepříznivých dopadů 
změny klimatu, jsou-li k dispozici,  a

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla být informována o údajích odrážejících všechny tři pilíře udržitelnosti, tj. 
environmentální, sociální i ekonomický.
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Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Viz níže uvedené odůvodnění vztahující se k čl. 7 odst. 2 (novému).

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Certifikace prováděná třetí stranou bude způsob, jak v EU stanovit společnou normu pro 
produkci účinnou z hlediska klimatu. Stanovení společných norem bude prospěšné pro 
zemědělce a družstva, kterým se daří produkovat více za méně, a tím omezovat klimatickou 
stopu na jednotku produkce. Je však třeba uznat, že úplné odstranění emisí skleníkových 
plynů ze zemědělství není možné.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 1 je 
Komisi svěřena na dobu neurčitou od 
...[OP: datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 1 je 
Komisi svěřena na dobu sedmi let od 
...[OP: datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost]. Komise vypracuje zprávu 
o přenesené pravomoci nejpozději devět 
měsíců před koncem tohoto sedmiletého 
období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto období.

Or. en


