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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Unie je založena na hodnotách úcty 
k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, 
rovnosti, právního státu a dodržování 
lidských práv zakotvených v Listině 
základních práv EU. Činnost Unie na 
mezinárodní scéně by se měla řídit těmito 
základními hodnotami, které byly inspirací 
pro její vlastní založení, a vycházet ze 
všeobecné platnosti a nedělitelnosti 
lidských práv a z dodržování zásad Charty 
Organizace spojených národů a 
mezinárodního práva. Tato činnost 
zahrnuje podporu udržitelného rozvoje v 
hospodářské a sociální oblasti a v oblasti 
životního prostředí v rozvojových zemích.

(1) Unie je založena na hodnotách úcty 
k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, 
rovnosti, právního státu a dodržování 
lidských práv zakotvených v Listině 
základních práv EU. Článek 191 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU) 
stanoví, že politika Unie by měla přispívat 
k zachování, ochraně a zlepšování kvality 
životního prostředí, ochraně lidského 
zdraví, uvážlivému a racionálnímu 
využívání přírodních zdrojů a podpoře 
opatření na mezinárodní úrovni určených 
k řešení regionálních a celosvětových 
problémů životního prostředí, a zejména 
boji proti změně klimatu. Činnost Unie na 
mezinárodní scéně by se měla řídit těmito 
základními hodnotami, které byly inspirací 
pro její vlastní založení, a vycházet ze 
všeobecné platnosti a nedělitelnosti 
lidských práv a práv v oblasti ochrany 
životního prostředí a z dodržování zásad 
Charty Organizace spojených národů a 
mezinárodního práva. Tato činnost 
zahrnuje mimo jiné podporu udržitelného 
rozvoje v hospodářské a sociální oblasti a v 
oblasti životního prostředí v rozvojových 
zemích.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Mezi priority Unie patří vysoká 
úroveň ochrany a zlepšování kvality 
životního prostředí a podpora základních 
evropských hodnot, jak je stanoveno ve 
sdělení Komise Zelená dohoda pro 
Evropu74. K dosažení těchto cílů se 
vyžaduje zapojení nejen orgánů veřejné 
moci, ale také soukromých subjektů, 
zejména společností.

(2) Mezi priority Unie patří vysoká 
úroveň ochrany a zlepšování kvality 
životního prostředí, dosažení klimatické 
neutrality do roku 2050 a podpora 
základních evropských hodnot, jak je 
stanoveno ve sdělení Komise Zelená 
dohoda pro Evropu74. K dosažení těchto 
cílů se vyžaduje zapojení nejen orgánů 
veřejné moci, ale také soukromých 
subjektů, zejména společností.

__________________ __________________
74 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Evropské radě, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů – Zelená dohoda 
pro Evropu (COM(2019) 640 final).

74 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Evropské radě, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů – Zelená dohoda 
pro Evropu (COM(2019) 640 final).

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Chování společností ve všech 
odvětvích hospodářství je klíčem k 
úspěšnému splnění cílů Unie v oblasti 
udržitelnosti, neboť společnosti v Unii, 
zejména ty velké, se spoléhají na globální 
hodnotové řetězce. Je rovněž v zájmu 
společností chránit lidská práva a životní 
prostředí, zejména s ohledem na rostoucí 
zájem spotřebitelů a investorů o tato 
témata. Na úrovni Unie77 i na vnitrostátní78 
úrovni již existuje několik iniciativ na 
podporu podniků, které přispívají k 
hodnotově zaměřené transformaci.

(4) Chování společností ve všech 
odvětvích hospodářství je klíčem k 
úspěšnému splnění cílů Unie v oblasti 
udržitelnosti, neboť společnosti v Unii, 
zejména ty velké, se spoléhají na globální 
hodnotové řetězce. Je rovněž v zájmu 
společností chránit lidská práva, životní 
prostředí a klima, zejména s ohledem na 
potřebu dlouhodobé udržitelnosti jakožto 
předpokladu pro zajištění hospodářského 
rozvoje budoucím generacím a na rostoucí 
zájem spotřebitelů a investorů o tato 
témata. Na úrovni Unie77 i na vnitrostátní78 
úrovni již existuje několik iniciativ na 
podporu podniků, které přispívají k 
hodnotově zaměřené transformaci.

__________________ __________________
77„Enterprise Models and the EU agenda“ 
(Podnikové modely a agenda EU), CEPS 

77„Enterprise Models and the EU agenda“ 
(Podnikové modely a agenda EU), CEPS 
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Policy Insights, č. PI2021-02, leden 2021. Policy Insights, č. PI2021-02, leden 2021.
78 Např. 
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/
societe-mission

78 Např. 
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/
societe-mission

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Mezinárodní dohody v rámci 
Úmluvy Organizace spojených národů o 
biologické rozmanitosti, jejímiž smluvními 
stranami jsou Unie a členské státy, jako je 
nedávný „celosvětový rámec pro 
biologickou rozmanitost z Kchun-mingu a 
Montrealu“ (GBF), stanoví přesné cíle a 
úkoly pro řešení celosvětového kolapsu 
biologické rozmanitosti, včetně obnovy, 
zachování, zastavení vymírání druhů, 
snížení rizik spojených s pesticidy a 
dotacemi poškozujícími životní prostředí. 
Pro dosažení těchto cílů je za klíčovou 
považována role soukromého sektoru, 
zejména jeho investiční strategie.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V evropském právním rámci pro 
klima86 se Unie rovněž právně zavázala, že 
se do roku 2050 stane klimaticky neutrální 
a do roku 2030 sníží emise alespoň o 55 %. 
Oba tyto závazky vyžadují, aby společnosti 
změnily způsob, jakým vyrábějí a 
nakupují. Plán Komise pro dosažení cíle v 
oblasti klimatu do roku 203087 modeluje 
různé stupně snížení emisí vyžadované v 
různých hospodářských odvětvích, avšak 
podle všech scénářů je vždy třeba vykázat 

(9) V evropském právním rámci pro 
klima86 se Unie rovněž právně zavázala, že 
se do roku 2050 stane klimaticky neutrální 
a do roku 2030 sníží emise alespoň o 55 %. 
Oba tyto závazky vyžadují, aby společnosti 
změnily způsob, jakým vyrábějí a 
nakupují. Plán Komise pro dosažení cíle v 
oblasti klimatu do roku 203087 modeluje 
různé stupně snížení emisí vyžadované v 
různých hospodářských odvětvích, avšak 
podle všech scénářů je vždy třeba vykázat 
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značné snížení, aby Unie své cíle v oblasti 
klimatu splnila. Plán rovněž zdůrazňuje, že 
„změny pravidel a postupů správy a řízení 
společností, včetně udržitelného 
financování, přimějí vlastníky a vedoucí 
pracovníky společností k upřednostňování 
cílů v oblasti udržitelnosti v jejich 
opatřeních a strategiích“. Ve sdělení 
Zelená dohoda pro Evropu z roku 201988 je 
uvedeno, že všechny činnosti a politiky 
Unie by měly vést k tomu, aby Unie 
pomohla dosáhnout úspěšného a 
spravedlivého přechodu k udržitelné 
budoucnosti. Stanoví rovněž, že 
udržitelnost by měla být dále začleněna do 
rámce správy a řízení společností. 

značné snížení, aby Unie své cíle v oblasti 
klimatu splnila. Plán rovněž zdůrazňuje, že 
„změny pravidel a postupů správy a řízení 
společností, včetně udržitelného 
financování, přimějí vlastníky a vedoucí 
pracovníky společností k upřednostňování 
cílů v oblasti udržitelnosti v jejich 
opatřeních a strategiích“. Všeobecný akční 
program Unie pro životní prostředí na 
období do roku 2030 (8. akční program 
pro životní prostředí)87a, se zaměřuje na 
urychlení ekologické transformace na 
klimaticky neutrální, odolné a 
konkurenceschopné oběhové hospodářství 
a na ochranu, obnovu a zlepšení stavu 
životního prostředí, mimo jiné zastavením 
a zvrácením úbytku biologické 
rozmanitosti. Dlouhodobým prioritním 
cílem 8. akčního programu pro životní 
prostředí je rovněž to, aby nejpozději do 
roku 2050 obyvatelé žili spokojeně, a to v 
mezích možností naší planety, v udržitelné 
ekonomice blahobytu, v níž se ničím 
neplýtvá, růst je regenerativní, Unie 
neutrální z hlediska klimatu a nerovnosti 
byly výrazně omezeny. Ve sdělení Zelená 
dohoda pro Evropu z roku 201988 je 
uvedeno, že všechny činnosti a politiky 
Unie by měly vést k tomu, aby Unie 
pomohla dosáhnout úspěšného a 
spravedlivého přechodu k udržitelné 
budoucnosti. Stanoví rovněž, že 
udržitelnost by měla být dále začleněna do 
rámce správy a řízení společností.

__________________ __________________
86 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/1119 ze dne 30. června 2021, 
kterým se stanoví rámec pro dosažení 
klimatické neutrality a mění nařízení (ES) 
č. 401/2009 a nařízení (EU) 2018/1999 
(„evropský právní rámec pro klima“), 
PE/27/2021/REV/1 (Úř. věst. L 243, 
9.7.2021, s. 1).

86 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/1119 ze dne 30. června 2021, 
kterým se stanoví rámec pro dosažení 
klimatické neutrality a mění nařízení (ES) 
č. 401/2009 a nařízení (EU) 2018/1999 
(„evropský právní rámec pro klima“), 
PE/27/2021/REV/1 (Úř. věst. L 243, 
9.7.2021, s. 1).

87 SWD/2020/176 final. 87 SWD/2020/176 final.
87a Rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2022/591 ze dne 
6. dubna 2022 o všeobecném akčním 
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programu Unie pro životní prostředí na 
období do roku 2030 (Úř. věst. L 114, 
12.4.2022, s. 22).

88 COM/2019/640 final. 88 COM/2019/640 final.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Akční plán pro oběhové 
hospodářství91, strategie v oblasti 
biologické rozmanitosti, strategie92 „od 
zemědělce ke spotřebiteli“93, strategie pro 
chemické látky94, aktualizace nové 
průmyslové strategie 2020: budování 
silnějšího jednotného trhu pro oživení 
Evropy95, průmysl 5.096, akční plán pro 
evropský pilíř sociálních práv97 a přezkum 
obchodní politiky98 z roku 2021 uvádějí 
mezi svými prvky iniciativu týkající se 
udržitelné správy a řízení společností.

(11) Akční plán pro oběhové 
hospodářství91, strategie v oblasti 
biologické rozmanitosti92, strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“93, strategie pro 
chemické látky94, Farmaceutická strategie 
pro Evropu94a, Akční plán EU pro nulové 
znečištění ovzduší, vody a půdy z roku 
202194b a aktualizace nové průmyslové 
strategie 2020: budování silnějšího 
jednotného trhu pro oživení Evropy95, 
průmysl 5.096 a akční plán pro evropský 
pilíř sociálních práv97 a přezkum obchodní 
politiky98 z roku 2021 uvádějí mezi svými 
prvky iniciativu týkající se udržitelné 
správy a řízení společností. Požadavky 
náležité péče podle této směrnice by proto 
měly přispět k zachování a obnově 
biologické rozmanitosti a zlepšení stavu 
životního prostředí, zejména ovzduší, vody 
a půdy. Měly by rovněž přispět k urychlení 
přechodu na netoxické oběhové 
hospodářství. Požadavky náležité péče 
podle této směrnice by měly rovněž přispět 
k cílům akčního plánu pro nulové 
znečištění, jimiž je vytvoření prostředí bez 
toxických látek a ochrana zdraví a pohody 
lidí, zvířat a ekosystémů před riziky a 
negativními dopady souvisejícími s 
životním prostředím.

__________________ __________________
91 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Nový akční plán pro 

91 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Nový akční plán pro 
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oběhové hospodářství – Čistší a 
konkurenceschopnější Evropa 
(COM(2020) 98 final).

oběhové hospodářství – Čistší a 
konkurenceschopnější Evropa 
(COM(2020) 98 final).

92 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů – Strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti pro rok 2030 – 
Navrácení přírody do našeho života 
(COM(2020) 380 final).

92 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů – Strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti pro rok 2030 – 
Navrácení přírody do našeho života 
(COM(2020) 380 final).

93 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Nový akční plán pro 
oběhové hospodářství – Čistší a 
konkurenceschopnější Evropa 
(COM(2020) 381 final).

93 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Nový akční plán pro 
oběhové hospodářství – Čistší a 
konkurenceschopnější Evropa 
(COM(2020) 381 final).

94 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů – Strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti pro rok 2030 – 
Navrácení přírody do našeho života 
(COM(2020) 667 final).

94 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů – Strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti pro rok 2030 – 
Navrácení přírody do našeho života 
(COM(2020) 667 final).
94a Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů – Farmaceutická 
strategie pro Evropu (COM(2020) 761 
final).
94b Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů Cesta ke zdravé planetě 
pro všechny, Akční plán EU: „Vstříc 
nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy“, 
COM(2021) 400 final.

95 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Aktualizace nové 
průmyslové strategie 2020: budování 
silnějšího jednotného trhu pro oživení 
Evropy (COM(2021) 350 final). 

95 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Aktualizace nové 
průmyslové strategie 2020: budování 
silnějšího jednotného trhu pro oživení 
Evropy (COM(2021) 350 final).

96 Průmysl 5.0; 
https://ec.europa.eu/info/research-and-

96 Průmysl 5.0; 
https://ec.europa.eu/info/research-and-



AD\1272464CS.docx 9/66 PE734.465v02-00

CS

innovation/research-area/industrial-
research-and-innovation/industry-50_en

innovation/research-area/industrial-
research-and-innovation/industry-50_en

97 
https://op.europa.eu/webpub/empl/europea
n-pillar-of-social-rights/cs/

97 
https://op.europa.eu/webpub/empl/europea
n-pillar-of-social-rights/cs/

98 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Přezkum obchodní 
politiky – Otevřená, udržitelná a 
sebevědomá obchodní politika 
(COM(2021) 66 final).

98 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Přezkum obchodní 
politiky – Otevřená, udržitelná a 
sebevědomá obchodní politika 
(COM(2021) 66 final).

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby společnosti mohly řádně 
identifikovat nepříznivé dopady ve svém 
hodnotovém řetězci a aby mohly 
uplatňovat přiměřený pákový efekt, měly 
by být povinnosti náležité péče v této 
směrnici omezeny na zavedené obchodní 
vztahy. Pro účely této směrnice by se 
zavedenými obchodními vztahy měly 
rozumět takové přímé a nepřímé obchodní 
vztahy, které vzhledem ke své intenzitě a 
trvání jsou trvalé nebo se očekává, že 
budou trvalé, a které nepředstavují 
zanedbatelnou nebo doplňkovou část 
hodnotového řetězce. Povaha obchodních 
vztahů jakožto „zavedených“ by měla být 
opakovaně posuzována, a to pravidelně a 
nejméně jednou za 12 měsíců. Je-li přímý 
obchodní vztah společnosti zavedený, měly 
by být za zavedené považovány rovněž 
všechny související nepřímé obchodní 
vztahy této společnosti.

(20) Aby společnosti mohly řádně 
identifikovat nepříznivé dopady ve svém 
hodnotovém řetězci a aby mohly 
uplatňovat přiměřený pákový efekt, měly 
by se povinnosti náležité péče v této 
směrnici vztahovat na všechny obchodní 
vztahy. Pro účely této směrnice by se 
zavedenými obchodními vztahy měly 
rozumět přímé a nepřímé obchodní vztahy.

Pozměňovací návrh 8

https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/cs/
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/cs/
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/cs/
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/cs/
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Podle této směrnice by se povinnost 
postupovat s náležitou péčí měla vztahovat 
na společnosti ze zemí EU, které měly v 
účetním období předcházejícím 
poslednímu účetnímu období v průměru 
více než 500 zaměstnanců a celosvětový 
čistý obrat vyšší než 150 milionů EUR. 
Pokud jde o společnosti, které tato kritéria 
nesplňují, ale které měly v účetním období 
předcházejícím poslednímu účetnímu 
období v průměru více než 250 
zaměstnanců a celosvětový čistý obrat 
vyšší než 40 milionů EUR a které působí v 
jednom nebo více odvětvích s velkým 
dopadem, měla by se náležitá péče začít 
uplatňovat dva roky po skončení lhůty k 
provedení této směrnice ve vnitrostátním 
právu, což společnostem zajistí více času k 
adaptaci. V zájmu zajištění přiměřené 
zátěže by společnosti působící v těchto 
odvětvích s velkým dopadem měly mít 
povinnost dodržovat konkrétněji cílenou 
náležitou péči zaměřenou na závažné 
nepříznivé dopady. Do počtu zaměstnanců 
uživatelské společnosti by měli být 
zahrnuti zaměstnanci agentur práce, 
včetně těch, kteří byli vysláni podle čl. 1 
odst. 3 písm. c) směrnice 96/71/ES ve 
znění směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/957103. Vyslaní 
pracovníci podle čl. 1 odst. 3 písm. a) a b) 
směrnice 96/71/ES ve znění směrnice (EU) 
2018/957 by měli být zahrnuti pouze do 
počtu zaměstnanců vysílající společnosti.

(21) Podle této směrnice by se povinnost 
postupovat s náležitou péčí měla vztahovat 
na společnosti ze zemí EU, které měly v 
posledním účetním období, za které byla 
sestavena roční účetní závěrka, v průměru 
více než 250 zaměstnanců a celosvětový 
čistý obrat vyšší než 40 milionů EUR. Do 
počtu zaměstnanců uživatelské společnosti 
by měli být zahrnuti zaměstnanci agentur 
práce, včetně těch, kteří byli vysláni podle 
čl. 1 odst. 3 písm. c) směrnice 96/71/ES ve 
znění směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/957103. Vyslaní pracovníci 
podle čl. 1 odst. 3 písm. a) a b) směrnice 
96/71/ES ve znění směrnice (EU) 2018/957 
by měli být zahrnuti pouze do počtu 
zaměstnanců vysílající společnosti.

__________________ __________________
103 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/957 ze dne 
28. června 2018, kterou se mění směrnice 
96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci 
poskytování služeb (Úř. věst. L 173, 
9.7.2018, s. 16).

103 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/957 ze dne 
28. června 2018, kterou se mění směrnice 
96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci 
poskytování služeb (Úř. věst. L 173, 
9.7.2018, s. 16).
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) S cílem zohlednit prioritní oblasti 
mezinárodních opatření zaměřených na 
řešení otázek lidských práv a životního 
prostředí by výběr odvětví s velkým 
dopadem pro účely této směrnice měl být 
založen na stávajících odvětvových 
pokynech OECD pro náležitou péči. Za 
odvětví s velkým dopadem by pro účely 
této směrnice měla být považována tato 
odvětví: výroba textilií, usní a 
souvisejících výrobků (včetně obuvi), 
velkoobchod s textilem, oděvy a obuví; 
zemědělství, lesnictví, rybolov (včetně 
akvakultury), výroba potravinářských 
výrobků a velkoobchod se zemědělskými 
surovinami, živými zvířaty, dřevem, 
potravinami a nápoji; těžba nerostných 
surovin bez ohledu na místo jejich těžby 
(včetně ropy, zemního plynu, uhlí, lignitu, 
kovů a kovových rud, jakož i všech 
ostatních nekovových nerostů a produktů 
lomů), výroba výrobků ze základních kovů, 
ostatních nekovových minerálních výrobků 
a kovodělných výrobků (kromě strojů a 
zařízení) a velkoobchod s nerostnými 
surovinami, základními minerálními 
výrobky a meziprodukty (včetně kovů a 
kovových rud, stavebních materiálů, paliv, 
chemických látek a jiných meziproduktů). 
Finanční sektor by vzhledem ke své 
specifické povaze, zejména pokud jde o 
hodnotový řetězec a nabízené služby, 
neměl být zařazen mezi odvětví s velkým 
dopadem, která jsou předmětem této 
směrnice, i když se na něj vztahují 
odvětvové pokyny OECD. Zároveň by v 
tomto odvětví mělo být zajištěno širší 
pokrytí skutečných a potenciálních 
nepříznivých dopadů tím, že budou do 
oblasti působnosti zahrnuty i velmi velké 
společnosti, které jsou regulovanými 
finančními podniky, a to i v případě, že 

(22) S cílem zohlednit prioritní oblasti 
mezinárodních opatření zaměřených na 
řešení otázek lidských práv, životního 
prostředí a klimatu by výběr odvětví s 
velkým dopadem pro účely této směrnice 
měl být založen na stávajících odvětvových 
pokynech OECD pro náležitou péči. Za 
odvětví s velkým dopadem by pro účely 
této směrnice měla být považována tato 
odvětví: výroba textilií, usní, kožešin a 
souvisejících výrobků (včetně obuvi), 
velkoobchod s textilem, oděvy a obuví; 
zemědělství, lesnictví, rybolov (včetně 
akvakultury), výroba potravinářských 
výrobků a velkoobchod se zemědělskými 
surovinami, živými zvířaty, živočišnými 
produkty, dřevem, potravinami a nápoji; 
energetika a surovinové zdroje, včetně 
těžby a dopravy nerostných surovin bez 
ohledu na místo jejich těžby a nakládání s 
nimi (včetně ropy, zemního plynu, uhlí, 
lignitu, kovů a kovových rud, jakož i všech 
ostatních nekovových nerostů a produktů 
lomů), výroba výrobků ze základních kovů, 
ostatních nekovových minerálních výrobků 
a kovodělných výrobků (kromě strojů a 
zařízení) a velkoobchod s nerostnými 
surovinami, základními minerálními 
výrobky a meziprodukty (včetně kovů a 
kovových rud, stavebních materiálů, paliv, 
chemických látek a jiných meziproduktů). 
Finanční sektor by vzhledem ke své 
specifické povaze, zejména pokud jde o 
hodnotový řetězec a nabízené služby, 
neměl být zařazen mezi odvětví s velkým 
dopadem, která jsou předmětem této 
směrnice, i když se na něj vztahují 
odvětvové pokyny OECD. Zároveň by v 
tomto odvětví mělo být zajištěno širší 
pokrytí skutečných a potenciálních 
nepříznivých dopadů tím, že budou do 
oblasti působnosti zahrnuty i velmi velké 
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nemají právní formu s ručením omezeným. společnosti, které jsou regulovanými 
finančními podniky, a to i v případě, že 
nemají právní formu s ručením omezeným.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Tato směrnice uznává přístup 
„jedno zdraví“ jako integrovaný a 
sjednocující přístup, jehož cílem je 
udržitelná rovnováha a optimalizace 
zdraví lidí, zvířat a ekosystémů. Tento 
přístup uznává, že zdraví lidí, domácích a 
volně žijících zvířat, rostlin a širšího 
prostředí včetně ekosystémů je úzce 
propojeno a vzájemně na sobě závislé. 
Tato směrnice proto zohledňuje klíčovou 
úlohu zdravotnictví při přizpůsobování se 
změně klimatu a definuje závazek, podle 
něhož má být nejpozději do roku 2050 
zajištěno, že naše systémy zdravotní péče 
budou environmentálně udržitelné, 
klimaticky neutrální a odolné. Společnosti 
v příslušných odvětvích by se měly snažit 
zajistit dodržování pěti svobod v oblasti 
dobrých životních podmínek zvířat. Pokud 
jde o akvakulturu, měly by být plně 
dodržovány normy Světové organizace pro 
zdraví zvířat (OIE) pro přepravu a 
porážku vodních živočichů a pokyny 
platformy EU pro dobré životní podmínky 
zvířat týkající se kvality vody a nakládání 
s vodou v zájmu dobrých životních 
podmínek rybovitých obratlovců ve 
farmovém chovu. Pokud jde o závazek 
skupiny G7 uznat rychlý nárůst 
antimikrobiální rezistence v celosvětovém 
měřítku, je nezbytné podporovat uvážlivé 
a odpovědné používání antibiotik v 
humánních a veterinárních léčivých 
přípravcích, zvyšovat povědomí o sepsi, 
stát v čele vývoje integrovaných systémů 
dozoru založených na přístupu „jedno 
zdraví“ a současně zlepšovat přístup k 
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antimikrobiálním látkám, posilovat 
výzkum a inovace v oblasti nových 
antibiotik v mezinárodních partnerstvích 
a podněcovat vývoj nových 
antimikrobiálních léčivých přípravků se 
zvláštním důrazem na motivační pobídky.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby bylo možné plně dosáhnout 
cílů této směrnice týkajících se lidských 
práv a nepříznivých dopadů na životní 
prostředí, pokud jde o činnost společností, 
dceřiné společnosti a hodnotové řetězce, 
měly by do její působnosti spadat i 
společnosti ze třetích zemí s významnou 
činností v EU. Konkrétně by se směrnice 
měla vztahovat na společnosti ze třetích 
zemí, které v účetním období 
předcházejícím poslednímu účetnímu 
období dosáhly v Unii čistého obratu přes 
150 milionů EUR, nebo které v účetním 
období předcházejícím poslednímu 
účetnímu období dosáhly v jednom nebo 
více odvětvích s velkým dopadem čistého 
obratu přes 40 milionů EUR, avšak méně 
než 150 milionů EUR; to platí pro 
uvedené společnosti po dvou letech od 
skončení lhůty k provedení této směrnice 
ve vnitrostátním právu.

(23) Aby bylo možné plně dosáhnout 
cílů této směrnice týkajících se lidských 
práv a nepříznivých dopadů na životní 
prostředí, pokud jde o činnost, produkty a 
služby společností, dceřiné společnosti a 
hodnotové řetězce, měly by do její 
působnosti spadat i společnosti ze třetích 
zemí s významnou činností v EU. 
Konkrétně by se směrnice měla vztahovat 
na společnosti ze třetích zemí, které v 
účetním období předcházejícím 
poslednímu účetnímu období dosáhly 
celosvětového čistého obratu přes 40 
milionů EUR.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Společnosti, které jsou součástí 
skupiny, včetně dotací a mateřských 
společností, nemusí mít vždy stejný 
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hodnotový řetězec. Může se však stát, že 
postupy a opatření v oblasti náležité péče 
jsou prováděny na úrovni skupiny. V 
tomto ohledu mohou mateřské společnosti 
plnit povinnosti náležité péče podle této 
směrnice jménem společností, které jsou 
jejich dceřinými společnostmi spadajícími 
do oblasti působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) V zájmu dosažení smysluplného 
přispění k přechodu k udržitelnosti by měla 
být podle této směrnice prováděna náležitá 
péče s ohledem na nepříznivý dopad na 
lidská práva chráněných osob v důsledku 
porušení některého z práv a zákazů 
zakotvených v mezinárodních úmluvách 
uvedených v příloze této směrnice. Aby 
bylo zajištěno komplexní pokrytí lidských 
práv, mělo by být porušení zákazu nebo 
práva, které není výslovně uvedeno ve 
zmíněné příloze a které přímo poškozuje 
právní zájem chráněný uvedenými 
úmluvami, chápáno jako součást 
nepříznivého dopadu na lidská práva, na 
něž se vztahuje tato směrnice, za 
předpokladu, že dotčená společnost mohla 
přiměřeně určit riziko takového porušení a 
přijmout veškerá vhodná opatření za 
účelem splnění povinností náležité péče 
podle této směrnice s přihlédnutím ke všem 
relevantním okolnostem své činnosti, jako 
je odvětvový a provozní kontext. Náležitá 
péče by měla dále zahrnovat nepříznivé 
dopady na životní prostředí vyplývající z 
porušení některého ze zákazů a povinností 
podle mezinárodních úmluv o životním 
prostředí uvedených v příloze této 
směrnice.

(25) V zájmu dosažení smysluplného 
přispění k přechodu k udržitelnosti by měla 
být podle této směrnice prováděna náležitá 
péče s ohledem na nepříznivý dopad na 
lidská práva chráněných osob v důsledku 
porušení některého z práv a zákazů 
zakotvených v mezinárodních úmluvách 
uvedených v příloze této směrnice. Aby 
bylo zajištěno komplexní pokrytí lidských 
práv, mělo by být porušení zákazu nebo 
práva, které není výslovně uvedeno ve 
zmíněné příloze a které přímo poškozuje 
právní zájem chráněný uvedenými 
úmluvami, chápáno jako součást 
nepříznivého dopadu na lidská práva, na 
něž se vztahuje tato směrnice, za 
předpokladu, že dotčená společnost mohla 
přiměřeně určit riziko takového porušení a 
přijmout veškerá vhodná opatření za 
účelem splnění povinností náležité péče 
podle této směrnice s přihlédnutím ke všem 
relevantním okolnostem své činnosti, jako 
je odvětvový a provozní kontext. Náležitá 
péče by měla dále zahrnovat nepříznivé 
dopady na životní prostředí spojené s 
environmentálními kategoriemi 
zmírňování změny klimatu, 
přizpůsobování se změně klimatu, 
udržitelného využívání a ochrany půdy, 
vody a mořských zdrojů, přechodu na 
oběhové hospodářství, prevence a 
omezování znečištění, včetně škodlivých 
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látek, ochrany a obnovy biologické 
rozmanitosti a ekosystémů, a vyplývající z 
nesplnění povinností v souladu s 
příslušnými ustanoveními nástrojů 
uvedených v příloze této směrnice.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Za účelem provádění náležité péče 
v oblasti lidských práv a ochrany životního 
prostředí, pokud jde o jejich činnost, jejich 
dceřiné společnosti a jejich hodnotové 
řetězce, by společnosti, na něž se vztahuje 
tato směrnice, měly začlenit náležitou péči 
do podnikových politik, zajistit 
identifikaci, prevenci, zmírňování, 
odstranění a minimalizaci rozsahu 
potenciálních a skutečných nepříznivých 
dopadů na lidská práva a životní prostředí, 
zavést a udržovat postup pro podávání 
stížností, monitorovat účinnost přijatých 
opatření v souladu s požadavky 
stanovenými v této směrnici a veřejně o 
své náležité péči informovat. V zájmu 
zajištění jasnosti pro potřeby společností 
by v této směrnici měly být jasně odlišeny 
zejména kroky směřující k prevenci a 
zmírňování potenciálních nepříznivých 
dopadů a odstranění skutečných 
nepříznivých dopadů nebo jejich 
minimalizaci, není-li odstranění možné.

(27) Za účelem provádění náležité péče 
v oblasti lidských práv, ochrany životního 
prostředí a klimatu, pokud jde o jejich 
činnost, výrobky a služby  jejich dceřiné 
společnosti a jejich hodnotové řetězce, by 
společnosti, na něž se vztahuje tato 
směrnice, měly začlenit náležitou péči do 
podnikových politik s krátkodobými, 
střednědobými a dlouhodobými 
opatřeními a cíli, zajistit identifikaci, 
prevenci, zmírňování, odstranění a 
minimalizaci rozsahu potenciálních a 
skutečných nepříznivých dopadů na lidská 
práva, životní prostředí a klima, zavést a 
udržovat postup pro podávání stížností, 
monitorovat a posuzovat účinnost přijatých 
opatření v souladu s požadavky 
stanovenými v této směrnici a veřejně o 
své náležité péči informovat a smysluplně 
spolupracovat se zúčastněnými stranami. 
V zájmu zajištění jasnosti pro potřeby 
společností by v této směrnici měly být 
jasně odlišeny zejména kroky směřující k 
prevenci a zmírňování potenciálních 
nepříznivých dopadů a odstranění 
skutečných nepříznivých dopadů nebo 
jejich minimalizaci, není-li odstranění 
možné.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Mělo by být uznáno, že povinnosti 
náležité péče představují průběžný 
a dynamický proces a ne pouhé formální 
zaškrtávání políček a že strategie náležité 
péče by tedy měly být v souladu 
s dynamickou povahou nepříznivých 
dopadů. Tyto strategie by se měly 
vztahovat na každý skutečný nebo 
potenciální nepříznivý dopad na lidská 
práva, životní prostředí, včetně klimatu, 
nebo řádnou správu věcí veřejných, ačkoli 
závažnost a pravděpodobnost 
nepříznivého dopadu, schopnost 
společnosti řešit tento nepříznivý dopad a 
přímé přispění společnosti k příčině 
nepříznivého dopadu by měly být 
posouzeny v kontextu stanovování priorit, 
pokud není možné zabránit, neutralizovat 
nebo napravit všechny zjištěné nepříznivé 
dopady současně.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) V rámci povinností náležité péče 
stanovených touto směrnicí by společnost 
měla identifikovat skutečné nebo 
potenciální nepříznivé dopady na lidská 
práva a životní prostředí. Aby mohla být 
identifikace nepříznivých dopadů 
komplexní, měla by se zakládat na 
kvantitativních a kvalitativních 
informacích. Pokud jde například o 
nepříznivé dopady na životní prostředí, 
společnost by měla získat informace o 
výchozích podmínkách v rizikovějších 
lokalitách nebo zařízeních v hodnotových 
řetězcích. Identifikace nepříznivých 
dopadů by měla zahrnovat dynamické a 
pravidelné posuzování kontextu lidských 
práv a životního prostředí: před zahájením 

(30) V rámci povinností náležité péče 
stanovených touto směrnicí by společnost 
měla identifikovat skutečné nebo 
potenciální nepříznivé dopady na lidská 
práva, klima a jiné dopady na životní 
prostředí. Aby mohla být identifikace 
nepříznivých dopadů komplexní, měla by 
se zakládat na kvantitativních a 
kvalitativních informacích. Pokud jde 
například o nepříznivé dopady na klima a 
jiné dopady na životní prostředí, 
společnost by měla získat informace o 
výchozích podmínkách v rizikovějších 
lokalitách nebo zařízeních v hodnotových 
řetězcích. Identifikace nepříznivých 
dopadů by měla zahrnovat dynamické a 
pravidelné posuzování kontextu lidských 
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nové činnosti, uzavřením nového vztahu, 
před zásadními rozhodnutími nebo 
změnami provozu, v reakci na změny v 
provozním prostředí nebo v očekávání 
těchto změn a pravidelně, nejméně jednou 
za 12 měsíců, v průběhu celé doby trvání 
činnosti nebo vztahu. Regulované finanční 
podniky poskytující půjčky, úvěry nebo 
jiné finanční služby by měly identifikovat 
nepříznivé dopady pouze při uzavření 
smlouvy. Při určování nepříznivých 
dopadů by společnosti měly rovněž 
identifikovat a posoudit dopad obchodního 
modelu a strategií obchodního vztahu, 
včetně obchodních a cenových praktik a 
postupů při zadávání zakázek. Pokud 
společnost nemůže všem nepříznivým 
dopadům současně předejít, odstranit je 
nebo je minimalizovat, měla by být 
schopna určit prioritu svých činností za 
předpokladu, že přijme taková opatření, 
která má s přihlédnutím ke konkrétním 
okolnostem přiměřeně k dispozici.

práv, životního prostředí a klimatu; před 
zahájením nové činnosti, uzavřením 
nového vztahu, před zásadními 
rozhodnutími nebo změnami provozu, v 
reakci na změny v provozním prostředí 
nebo v očekávání těchto změn a 
pravidelně, nejméně jednou za 12 měsíců, 
v průběhu celé doby trvání činnosti nebo 
vztahu. Regulované finanční podniky 
poskytující půjčky, úvěry nebo jiné 
finanční služby by měly identifikovat 
nepříznivé dopady pouze při uzavření 
smlouvy. Při určování nepříznivých 
dopadů by společnosti měly rovněž 
identifikovat a posoudit dopad obchodního 
modelu a strategií obchodního vztahu, 
včetně obchodních a cenových praktik a 
postupů při zadávání zakázek. Pokud 
společnost nemůže všem nepříznivým 
dopadům současně předejít, odstranit je 
nebo je minimalizovat, měla by vypracovat 
a provádět strategii stanovení priorit, 
která by měla zohlednit míru závažnosti, 
pravděpodobnosti a vratnosti různých 
potenciálních nepříznivých dopadů na 
lidská práva, životní prostředí a klima a 
konzultace se zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se předešlo nepřiměřené zátěži pro 
menší společnosti působící v odvětvích s 
velkým dopadem, na něž se vztahuje tato 
směrnice, měly by mít tyto společnosti 
povinnost identifikovat pouze ty skutečné 
nebo potenciální závažné nepříznivé 
dopady, které jsou pro příslušné odvětví 
relevantní.

vypouští se

Pozměňovací návrh 18
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Za účelem splnění povinnosti 
prevence a zmírňování dopadů podle této 
směrnice by společnosti měly být povinny 
přijmout v relevantních případech 
následující opatření. Je-li to vzhledem ke 
složitosti preventivních opatření nezbytné, 
měly by společnosti vypracovat a provádět 
plán preventivních opatření. Společnosti by 
měly usilovat o získání smluvních záruk 
od přímého partnera, s nímž mají zavedený 
obchodní vztah, že zajistí dodržování 
kodexu chování nebo plánu preventivních 
opatření, a to i tím, že si od svých partnerů 
vyžádají odpovídající smluvní záruky v 
rozsahu, v jakém jsou činnosti těchto 
partnerů součástí hodnotového řetězce 
společností. Smluvní záruky by měla 
doplňovat vhodná opatření k ověření jejich 
dodržování. Aby byla zajištěna komplexní 
prevence skutečných a potenciálních 
nepříznivých dopadů, měly by společnosti 
rovněž provádět investice, jejichž cílem je 
předcházet nepříznivým dopadům, 
poskytovat cílenou a přiměřenou podporu 
malým a středním podnikům, s nimiž mají 
zavedený obchodní vztah, jako je 
financování – například prostřednictvím 
přímého financování, nízkoúročených 
půjček, záruk nepřerušení dodávek a 
pomoci při zajišťování financování s cílem 
podpořit provádění kodexu chování nebo 
plánu preventivních opatření – anebo 
poskytovat technickou pomoc, například 
formou odborné přípravy a modernizace 
systémů řízení, a spolupracovat s jinými 
společnostmi.

(34) Za účelem splnění povinnosti 
prevence a zmírňování dopadů podle této 
směrnice by společnosti měly být povinny 
přijmout následující opatření. Společnosti 
by měly vypracovat a provádět plán 
preventivních opatření. Společnosti by 
měly získat smluvní či jiné záruky od 
přímého partnera, s nímž mají obchodní 
vztah, že zajistí dodržování plánu 
preventivních opatření, a to i tím, že si od 
svých partnerů vyžádají odpovídající 
smluvní či jiné záruky v rozsahu, v jakém 
jsou činnosti těchto partnerů součástí 
hodnotového řetězce společností. Záruky 
by měla doplňovat vhodná opatření k 
ověření jejich dodržování. Aby byla 
zajištěna komplexní prevence skutečných a 
potenciálních nepříznivých dopadů, měly 
by společnosti rovněž provádět investice, 
jejichž cílem je předcházet nepříznivým 
dopadům, a to i investice do svých 
vlastních zaměstnanců a svého vlastního 
vedení, poskytovat cílenou a přiměřenou 
podporu malým a středním podnikům, s 
nimiž mají obchodní vztah, jako je 
financování – například prostřednictvím 
přímého financování, nízkoúročených 
půjček, záruk nepřerušení dodávek a 
pomoci při zajišťování financování s cílem 
podpořit provádění plánu preventivních 
opatření – anebo poskytovat technickou 
pomoc, například formou odborné přípravy 
a modernizace systémů řízení, a 
spolupracovat s jinými společnostmi.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Aby byla zohledněna celá škála 
možností společnosti v případech, kdy 
nebylo možné potenciální dopady řešit 
pomocí popsaných preventivních nebo 
minimalizačních opatření, měla by tato 
směrnice rovněž odkazovat na možnost 
společnosti usilovat o uzavření smlouvy s 
nepřímým obchodním partnerem s cílem 
dosáhnout souladu s kodexem chování 
společnosti nebo plánem preventivních 
opatření a přijmout vhodná opatření k 
ověření souladu nepřímého obchodního 
vztahu se smlouvou.

(35) Aby byla zohledněna celá škála 
možností společnosti v případech, kdy 
nebylo možné potenciální dopady řešit 
pomocí popsaných preventivních nebo 
minimalizačních opatření, měla by tato 
směrnice rovněž odkazovat na možnost 
společnosti usilovat o uzavření smlouvy s 
nepřímým obchodním partnerem s cílem 
dosáhnout souladu s plánem preventivních 
opatření a přijmout vhodná opatření k 
ověření souladu nepřímého obchodního 
vztahu se smlouvou.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35a) Agentura Evropské unie pro 
základní práva (FRA), Evropská agentura 
pro životní prostředí a případně další 
agentury, jako je Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin (EFSA), Výkonná 
agentura Evropské rady pro inovace a pro 
malé a střední podniky (EISMEA), by 
měly bezplatně vydávat pokyny v 
digitálním a snadno přístupném formátu 
týkající se aspektů, včetně informací o 
konkrétních odvětvích nebo konkrétních 
nepříznivých dopadech, s důrazem mimo 
jiné na specifické rizikové faktory a 
praktické pokyny.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Pokud společnost zjistí skutečné 
nepříznivé dopady na lidská práva nebo na 
životní prostředí, měla by v rámci 
povinností náležité péče podle této 
směrnice přijmout vhodná opatření k jejich 
odstranění. Lze očekávat, že společnost je 
schopna odstranit skutečné nepříznivé 
dopady ve svých vlastních činnostech a v 
dceřiných společnostech. Je však třeba 
vyjasnit, že pokud jde o zavedené obchodní 
vztahy, v nichž nelze nepříznivé dopady 
odstranit, měly by společnosti rozsah 
těchto dopadů minimalizovat. 
Minimalizace rozsahu nepříznivých 
dopadů by měla vyžadovat výsledky, které 
se co nejvíce blíží odstranění nepříznivého 
dopadu. S cílem zajistit společnostem 
právní jasnost a jistotu by tato směrnice 
měla definovat, jaká opatření by 
společnosti měly být povinny přijmout k 
odstranění skutečných nepříznivých 
dopadů na lidská práva a životní prostředí 
a minimalizaci jejich rozsahu, je-li to v 
závislosti na okolnostech relevantní.

(38) Pokud společnost zjistí skutečné 
nepříznivé dopady na lidská práva nebo na 
životní prostředí, měla by v rámci 
povinností náležité péče podle této 
směrnice přijmout vhodná opatření k jejich 
odstranění. Lze očekávat, že společnost je 
schopna odstranit skutečné nepříznivé 
dopady ve svých vlastních činnostech a v 
dceřiných společnostech. Je však třeba 
vyjasnit, že pokud jde o obchodní vztahy, v 
nichž nelze nepříznivé dopady odstranit, 
měly by společnosti rozsah těchto dopadů 
minimalizovat. Zmírnění rozsahu 
nepříznivých dopadů by mělo vyžadovat 
výsledky, které se co nejvíce blíží 
odstranění nepříznivého dopadu. S cílem 
zajistit společnostem právní jasnost 
a jistotu by tato směrnice měla definovat, 
jaká opatření by společnosti měly být 
povinny přijmout k odstranění skutečných 
nepříznivých dopadů na lidská práva, 
životní prostředí a klima a minimalizaci 
jejich rozsahu.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Za účelem splnění povinnosti 
odstranit skutečné nepříznivé dopady a 
minimalizovat jejich rozsah podle této 
směrnice by se od společností mělo 
vyžadovat, aby v relevantních případech 
přijaly následující opatření. Měly by 
nepříznivý dopad neutralizovat nebo 
minimalizovat jeho rozsah přijetím 
opatření, které je přiměřené významu a 
rozsahu nepříznivého dopadu a tomu, do 
jaké míry se na nepříznivém dopadu podílí 
činnost společnosti. Je-li to nezbytné 
vzhledem k tomu, že nepříznivý dopad 

(39) Za účelem splnění povinnosti 
odstranit skutečné nepříznivé dopady a 
minimalizovat jejich rozsah podle této 
směrnice by se od společností mělo 
vyžadovat, aby v relevantních případech 
přijaly následující opatření. Měly by 
nepříznivý dopad neutralizovat nebo 
minimalizovat jeho rozsah přijetím 
opatření, které je přiměřené významu a 
rozsahu nepříznivého dopadu a tomu, do 
jaké míry se na nepříznivém dopadu podílí 
činnost společnosti. Je-li to nezbytné 
vzhledem k tomu, že nepříznivý dopad 



AD\1272464CS.docx 21/66 PE734.465v02-00

CS

nelze okamžitě odstranit, měly by 
společnosti vypracovat a provést plán 
nápravných opatření s přiměřenými a jasně 
vymezenými lhůtami pro opatření a 
kvalitativními a kvantitativními ukazateli 
pro měření zlepšení. Společnosti by rovněž 
měly usilovat o získání smluvních záruk 
od přímého obchodního partnera, s nímž 
mají zavedený obchodní vztah, že zajistí 
dodržování kodexu chování společnosti a 
případně plánu preventivních opatření, a to 
i tím, že si od svých partnerů vyžádají 
odpovídající smluvní záruky, pokud jsou 
jejich činnosti součástí hodnotového 
řetězce společnosti. Smluvní záruky by 
měla doplňovat vhodná opatření k ověření 
jejich dodržování. V neposlední řadě by 
společnosti měly rovněž provádět 
investice, jejichž cílem je odstranit 
nepříznivý dopad nebo minimalizovat jeho 
rozsah, poskytovat cílenou a přiměřenou 
podporu malým a středním podnikům, s 
nimiž mají zavedený obchodní vztah, 
spolupracovat s jinými subjekty, případně i 
s cílem zvýšit schopnost společnosti 
nepříznivý dopad odstranit.

nelze okamžitě odstranit, měly by 
společnosti vypracovat a provést plán 
nápravných opatření s přiměřenými a jasně 
vymezenými lhůtami pro opatření a 
kvalitativními a kvantitativními ukazateli 
pro měření zlepšení. Společnosti by rovněž 
měly usilovat o získání záruk od přímého 
obchodního partnera k tomu, že zajistí 
dodržování kodexu chování společnosti a 
případně plánu preventivních opatření, a to 
i tím, že si od svých partnerů vyžádají 
odpovídající záruky, pokud jsou jejich 
činnosti součástí hodnotového řetězce 
společnosti. Záruky by měla doplňovat 
vhodná opatření k ověření jejich 
dodržování. V neposlední řadě by 
společnosti měly rovněž provádět 
investice, jejichž cílem je odstranit 
nepříznivý dopad nebo minimalizovat jeho 
rozsah, poskytovat cílenou a přiměřenou 
podporu malým a středním podnikům, s 
nimiž mají obchodní vztah, spolupracovat s 
jinými subjekty, případně i s cílem zvýšit 
schopnost společnosti nepříznivý dopad 
odstranit.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44a) Společnosti by měly poskytovat 
zúčastněným stranám přiměřené, 
komplexní a smysluplné informace o 
skutečných a potenciálních nepříznivých 
dopadech na lidská práva, životní 
prostředí a klima a o opatřeních přijatých 
s ohledem na jejich náležitou péči. 
Zúčastněné strany by rovněž měly mít 
možnost vyžádat si od společnosti další 
informace o opatřeních přijatých za 
účelem splnění povinností stanovených v 
této směrnici.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46a) Zúčastněné strany, včetně obránců 
lidských práv a životního prostředí, by 
měly být účinně, smysluplně a vhodným 
způsobem zapojeny do celého postupu 
náležité péče. Společnosti by měly 
poskytovat zúčastněným stranám 
smysluplné informace o skutečných a 
potenciálních nepříznivých dopadech 
konkrétních operací, projektů a investic 
na lidská práva, životní prostředí a klima, 
a to včas a kulturně citlivým a přístupným 
způsobem s přihlédnutím ke specifikům 
skupiny zúčastněných stran, jako jsou 
možná zranitelná místa. Společnosti musí 
respektovat práva původního obyvatelstva, 
jak jsou stanovena v Deklaraci OSN o 
právech původních obyvatel, k nimž patří 
právo svobodně, předem a informovaně 
rozhodovat a právo původního 
obyvatelstva na sebeurčení.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Aby se zajistilo, že tato směrnice 
účinně přispěje k boji proti změně klimatu, 
měly by společnosti přijmout plán 
zajišťující, že obchodní model a strategie 
dané společnosti budou slučitelné s 
přechodem na udržitelné hospodářství a s 
omezením globálního oteplování na 1,5 °C 
v souladu s Pařížskou dohodou. V případě, 
že změna klimatu je nebo měla být 
identifikována jako hlavní riziko pro 
činnosti společnosti nebo jako jejich 
hlavní dopad, měla by společnost 
zahrnout do svého plánu cíle snížení 

(50) Aby se zajistilo, že tato směrnice 
účinně přispěje k boji proti změně klimatu, 
měly by společnosti po konzultaci se 
zúčastněnými stranami přijmout plán 
zajišťující, že obchodní model a strategie 
dané společnosti budou v souladu s 
přechodem na udržitelné hospodářství, s 
omezením globálního oteplování na 1,5 °C 
v souladu s Pařížskou dohodou a s cílem 
dosáhnout klimatické neutrality do roku 
2050, jak je stanoveno v nařízení (EU) 
2021/1119 (evropský právní rámec pro 
klima). Plán by měl zohledňovat celý 
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emisí. hodnotový řetězec a zahrnovat časově 
vymezené cíle související s jejich cíli v 
oblasti klimatu pro oblast působnosti 1, 2 
a případně 3, včetně cílů v oblasti 
absolutního snížení emisí skleníkových 
plynů a případně metanu do roku 2030 a 
v pětiletých fázích až do roku 2050. Plán 
by měl náležitě zohlednit nejnovější 
doporučení Mezivládního panelu pro 
změnu klimatu (IPCC) a Evropského 
vědeckého poradního výboru pro změnu 
klimatu, zvážit rizika a dopady opatření v 
oblasti klimatu na společnost, určit řešení 
umožňující dekarbonizaci v rámci 
obchodního a hodnotového řetězce 
společnosti a navrhnout prováděcí 
opatření k plnění cílů společnosti v oblasti 
klimatu na základě současných vědeckých 
údajů. Plány by měly obsahovat jasné 
povinnosti pro členy orgánů společnosti, 
aby zajistili, že rizika a dopady pro životní 
prostředí a klima rizika budou zohledněny 
ve strategii společnosti.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Aby se zajistilo, že tento plán 
snižování emisí bude řádně prováděn a 
zakotven ve finančních pobídkách členů 
orgánů společností, měl by být řádně 
zohledněn při stanovování pohyblivé 
složky odměny členů orgánů společností, 
pokud je pohyblivá složka odměny vázána 
na jejich přínos k obchodní strategii 
společnosti, dlouhodobým zájmům a 
udržitelnosti.

(51) Cíle v oblasti klimatu a plán 
transformace by měly být řádně prováděny 
a zakotveny ve finančních pobídkách členů 
orgánů společností, přičemž plán by měl 
být řádně zohledněn při stanovování 
pohyblivé složky odměny členů orgánů 
společností.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 63
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(63) Podle vnitrostátních právních 
předpisů všech členských států mají 
členové orgánů společností povinnost 
jednat s náležitou péčí. S cílem zajistit, aby 
tato obecná povinnost byla chápána a 
uplatňována způsobem, který je soudržný a 
konzistentní s povinnostmi náležité péče 
zavedenými touto směrnicí, a aby členové 
orgánů společností ve svých rozhodnutích 
systematicky zohledňovali otázky 
udržitelnosti, měla by tato směrnice 
harmonizovaným způsobem vyjasnit 
obecnou povinnost jednat s náležitou péčí 
v nejlepším zájmu společnosti, a to tak, že 
stanoví, že členové orgánů společností 
budou zohledňovat otázky udržitelnosti 
uvedené ve směrnici 2013/34/EU, v 
případě potřeby včetně důsledků pro lidská 
práva, změnu klimatu a životní prostředí, a 
to v krátkodobém, střednědobém i 
dlouhodobém horizontu. Toto vyjasnění 
nevyžaduje změnu stávajících 
vnitrostátních podnikových struktur.

(63) Podle vnitrostátních právních 
předpisů všech členských států mají 
členové orgánů společností povinnost 
jednat s náležitou péčí. S cílem zajistit, aby 
tato obecná povinnost byla chápána a 
uplatňována způsobem, který je soudržný a 
konzistentní s povinnostmi náležité péče 
zavedenými touto směrnicí, a aby členové 
orgánů společností do svých rozhodnutí 
systematicky začleňovali otázky 
udržitelnosti, měla by tato směrnice 
harmonizovaným způsobem vyjasnit 
obecnou povinnost jednat s náležitou péčí 
v nejlepším zájmu společnosti, a to tak, že 
stanoví, že členové orgánů společností 
budou zohledňovat otázky udržitelnosti 
uvedené ve směrnici 2013/34/EU, včetně 
důsledků pro lidská práva, změnu klimatu a 
životní prostředí, a to v krátkodobém, 
střednědobém i dlouhodobém horizontu. 
Toto vyjasnění nevyžaduje změnu 
stávajících vnitrostátních podnikových 
struktur.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(64) Odpovědnost za náležitou péči by 
měla být svěřena členům orgánů 
společností v souladu s mezinárodními 
rámci náležité péče. Členové orgánů 
společností by proto měli být odpovědní za 
zavedení opatření náležité péče 
stanovených v této směrnici a dohled nad 
nimi a za přijetí politiky náležité péče 
společnosti, přičemž by měli zohlednit 
příspěvky zúčastněných stran a organizací 
občanské společnosti a začlenit náležitou 
péči do systémů řízení společnosti. 
Členové orgánů společností by měli rovněž 
přizpůsobit podnikovou strategii 

(64) Odpovědnost za náležitou péči by 
měla být svěřena členům orgánů 
společností v souladu s mezinárodními 
rámci náležité péče. Členové orgánů 
společností by proto měli být odpovědní za 
zavedení opatření náležité péče 
stanovených v této směrnici a dohled nad 
nimi, za uplatňování plánu přechodu 
týkajícího se klimatu, na který odkazuje 
tato směrnice, a za přijetí politiky náležité 
péče společnosti, přičemž by měli 
zohlednit příspěvky zúčastněných stran a 
organizací občanské společnosti a začlenit 
náležitou péči a související prováděcí 
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skutečným a potenciálním zjištěným 
dopadům a veškerým přijatým opatřením 
náležité péče.

opatření týkající se plánu přechodu 
společnosti v oblasti klimatu do systémů 
řízení společnosti. Členové orgánů 
společností by měli rovněž přizpůsobit 
podnikovou strategii skutečným a 
potenciálním zjištěným dopadům a 
veškerým přijatým opatřením náležité péče 
a plánu přechodu v oblasti klimatu.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70) Komise by měla posoudit a podat 
zprávu o tom, zda by na seznam odvětví s 
velkým dopadem, na něž se vztahuje tato 
směrnice, měla být doplněna nová odvětví 
s cílem uvést jej do souladu s pokyny 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a 
rozvoj nebo s ohledem na jasné důkazy o 
pracovním vykořisťování, porušování 
lidských práv nebo nových 
environmentálních hrozbách, zda by měl 
být seznam příslušných mezinárodních 
úmluv uvedených v této směrnici změněn, 
zejména s ohledem na mezinárodní vývoj, 
nebo zda by ustanovení o náležité péči 
podle této směrnice měla být rozšířena na 
nepříznivé dopady na klima.

(70) Komise by měla pravidelně 
posuzovat a podávat zprávy o tom, zda by 
na seznam odvětví s velkým dopadem, na 
něž se vztahuje tato směrnice, měla být 
doplněna nová odvětví s cílem uvést jej do 
souladu s pokyny Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj nebo s 
ohledem na jasné důkazy o pracovním 
vykořisťování, porušování lidských práv 
nebo nových environmentálních a 
klimatických hrozbách, zda by měl být 
seznam příslušných mezinárodních úmluv 
uvedených v této směrnici změněn, 
zejména s ohledem na mezinárodní vývoj.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 71

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(71) Cíle této směrnice, totiž lepšího 
využívání potenciálu jednotného trhu s 
cílem přispět k přechodu na udržitelné 
hospodářství a k udržitelnému rozvoji 
prostřednictvím prevence a zmírňování 
potenciálních nebo skutečných 

(71) Cíle této směrnice, totiž lepšího 
využívání potenciálu jednotného trhu s 
cílem přispět k přechodu na udržitelné 
hospodářství a k udržitelnému rozvoji 
prostřednictvím prevence a zmírňování 
potenciálních nebo skutečných 
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nepříznivých dopadů na lidská práva a 
životní prostředí v hodnotových řetězcích 
společností, nemůže být uspokojivě 
dosaženo na úrovni jednotlivých členských 
států jednajících nekoordinovaným 
způsobem, nýbrž vzhledem k rozsahu a 
účinkům opatření jej může být lépe 
dosaženo na úrovni Unie. Řešené problémy 
a jejich příčiny totiž dosahují nadnárodního 
rozměru, neboť mnoho společností působí 
v celé Unii nebo celosvětově a jejich 
hodnotové řetězce zasahují do dalších 
členských států a třetích zemí. Navíc hrozí, 
že opatření jednotlivých členských států 
budou neúčinná a povedou k roztříštěnosti 
vnitřního trhu. Unie proto může přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V 
souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

nepříznivých dopadů na lidská práva, 
životní prostředí a klima v hodnotových 
řetězcích společností, nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni 
jednotlivých členských států jednajících 
nekoordinovaným způsobem, nýbrž 
vzhledem k rozsahu a účinkům opatření jej 
může být lépe dosaženo na úrovni Unie. 
Řešené problémy a jejich příčiny totiž 
dosahují nadnárodního rozměru, neboť 
mnoho společností působí v celé Unii nebo 
celosvětově a jejich hodnotové řetězce 
zasahují do dalších členských států a 
třetích zemí. Navíc hrozí, že opatření 
jednotlivých členských států budou 
neúčinná a povedou k roztříštěnosti 
vnitřního trhu. Unie proto může přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V 
souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) společnost měla v posledním 
účetním období, za které byla sestavena 
roční účetní závěrka, v průměru více než 
500 zaměstnanců a měla čistý celosvětový 
obrat vyšší než 150 milionů EUR;

a) společnost měla v posledním 
účetním období, za které byla sestavena 
roční účetní závěrka, v průměru více než 
250 zaměstnanců a měla čistý celosvětový 
obrat vyšší než 40 milionů EUR;

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) společnost nedosáhla prahových 
hodnot podle písmene a), avšak v 

b) společnost v posledním účetním 
období, za které byla sestavena roční účetní 
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posledním účetním období, za které byla 
sestavena roční účetní závěrka, měla v 
průměru více než 250 zaměstnanců a čistý 
celosvětový obrat vyšší než 40 milionů 
EUR za předpokladu, že alespoň 50 % 
tohoto čistého obratu společnost dosáhla v 
jednom nebo více z těchto odvětví:

závěrka podle písmene a), dosáhla 
prahové hodnoty 250 zaměstnanců a 
čistého celosvětového obratu vyššího než 
40 milionů EUR a působila v jednom nebo 
několika z těchto odvětví:

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) výroba textilií, usní a souvisejících 
výrobků (včetně obuvi), velkoobchod s 
textilem, oděvy a obuví;

i) výroba textilií, usní, kožešin a 
souvisejících výrobků (včetně obuvi), 
velkoobchod s textilem, oděvy a obuví;

Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) zemědělství, lesnictví, rybolov 
(včetně akvakultury), výroba 
potravinářských výrobků a velkoobchod se 
zemědělskými surovinami, živými zvířaty, 
dřevem, potravinami a nápoji;

iii) zemědělství, lesnictví, rybolov 
(včetně akvakultury), zásobování vodou, 
obhospodařování půdy a zdrojů, včetně 
ochrany přírody, výroba potravinářských 
výrobků a velkoobchod se zemědělskými 
surovinami, živými zvířaty, živočišnými 
produkty, dřevem, potravinami a nápoji;

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod i i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) těžba nerostných surovin bez 
ohledu na místo jejich těžby (včetně ropy, 
zemního plynu, uhlí, lignitu, kovů a 
kovových rud, jakož i všech ostatních 
nekovových nerostů a produktů lomů), 

iii) těžba, rafinace a přeprava 
nerostných surovin bez ohledu na místo 
jejich těžby a nakládání s nimi (včetně 
ropy, zemního plynu, uhlí, lignitu, kovů a 
kovových rud, jakož i všech ostatních 
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výroba výrobků ze základních kovů, 
ostatních nekovových minerálních výrobků 
a kovodělných výrobků (kromě strojů a 
zařízení) a velkoobchod s nerostnými 
surovinami, základními minerálními 
výrobky a meziprodukty (včetně kovů a 
kovových rud, stavebních materiálů, paliv, 
chemických látek a jiných meziproduktů).

nekovových nerostů a produktů lomů), 
výroba výrobků ze základních kovů, 
ostatních nekovových minerálních výrobků 
a kovodělných výrobků (kromě strojů a 
zařízení) a velkoobchod s nerostnými 
surovinami, základními minerálními 
výrobky a meziprodukty (včetně kovů a 
kovových rud, stavebních materiálů, paliv, 
chemických látek a jiných meziproduktů).

Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) energetika, včetně plynu, jaderné 
energie, páry, elektřiny a dalších zdrojů v 
průběhu celého jejich životního cyklu, od 
těžby, rafinace, výroby, spalování paliv po 
dopravu, manipulaci, skladování a 
nakládání s odpady včetně radioaktivních 
odpadů;

Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) na společnost se vztahuje nařízení 
(EU) 2021/0104 (podávání zpráv podniků 
o udržitelnosti);

Pozměňovací návrh 38

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) společnost nedosáhla prahových 
hodnot podle písmen a) a b), ale vztahují 
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se na ni povinnosti v rámci systému EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS).

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vytvořily v Unii v účetním období 
předcházejícím poslednímu účetnímu 
období čistý obrat vyšší než 150 milionů 
EUR;

a) vytvořily v účetním období 
předcházejícím poslednímu účetnímu 
období čistý celosvětový obrat vyšší než 40 
milionů EUR;

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vytvořily v Unii v účetním období 
předcházejícím poslednímu účetnímu 
období čistý obrat vyšší než 40 milionů 
EUR, avšak nejvýše 150 milionů EUR za 
předpokladu, že alespoň 50 % tohoto 
čistého celosvětového obratu bylo 
dosaženo v jednom nebo více odvětvích 
uvedených v odst. 1 písm. b).

b) vytvořily v účetním období 
předcházejícím poslednímu účetnímu 
období čistý celosvětový obrat vyšší než 40 
milionů EUR v jednom nebo více 
odvětvích uvedených v odst. 1 písm. b).

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) právnická osoba, která má jednu z 
právních forem uvedených v příloze I 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/34/EU1;

i) právnická osoba, která má jednu z 
právních forem uvedených v příloze I nebo 
II směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/34/EU1;

__________________ __________________
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
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2013/34/EU ze dne 26. června 2013 
o ročních účetních závěrkách, 
konsolidovaných účetních závěrkách 
a souvisejících zprávách některých forem 
podniků (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

2013/34/EU ze dne 26. června 2013 
o ročních účetních závěrkách, 
konsolidovaných účetních závěrkách 
a souvisejících zprávách některých forem 
podniků (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) právnická osoba založená v 
souladu s právem třetí země ve formě 
srovnatelné s těmi, které jsou uvedeny v 
přílohách I a II uvedené směrnice;

vypouští se

Pozměňovací návrh 43

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„nepříznivým dopadem na životní 
prostředí“ se rozumí nepříznivý dopad na 
životní prostředí vyplývající z porušení 
některého ze zákazů a povinností podle 
mezinárodních úmluv o životním prostředí 
uvedených v části II přílohy;

„nepříznivým dopadem na životní 
prostředí“ se rozumí:

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) nepříznivý dopad na jednu z 
následujících kategorií životního 
prostředí:
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a) zmírňování změny klimatu;
b) přizpůsobování se změně klimatu;
c) udržitelné využívání a ochrana 
půdních, vodních a mořských zdrojů;
d) přechod na oběhové hospodářství;
e) prevence a omezování znečištění, 
včetně škodlivých látek;
f) ochrana a obnova biologické 
rozmanitosti a ekosystémů.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – bod  i i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) nepříznivý dopad na životní 
prostředí vyplývající z nesplnění 
povinností v souladu s příslušnými 
ustanoveními nástrojů uvedených v 
příloze části I bodech 18 a 19 a v příloze 
části II, s přihlédnutím k vnitrostátním 
právním předpisům a opatřením spojeným 
s těmito ustanoveními, které se týkají 
mezinárodních textů uvedených v příloze 
části I bodech 18 a 19 a příloze části II, 
jsou-li k dispozici;

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – bod i i i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) nepříznivý dopad vyplývající z 
trestného činu uvedeného v [trestněprávní 
ochraně životního prostředí]1a;
_______________
1a COM(2021)851
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Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „nepříznivým dopadem na lidská 
práva“ se rozumí nepříznivý dopad na 
chráněné osoby vyplývající z porušení 
některého z práv nebo zákazů uvedených v 
části I oddíle 1 přílohy, jak je zakotveno v 
mezinárodních úmluvách uvedených v 
části I oddíle 2 přílohy;

c) „nepříznivým dopadem na lidská 
práva“ se rozumí nepříznivý dopad na 
chráněné osoby vyplývající z porušení 
některého z práv nebo zákazů uvedených v 
části I oddíle 1 přílohy, jak je zakotveno v 
mezinárodních úmluvách uvedených v 
části I oddíle 2 přílohy, případně s 
přihlédnutím k vnitrostátním právním 
předpisům a opatřením souvisejícím s 
těmito ustanoveními ve vztahu k 
mezinárodním textům;

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) „nepříznivým dopadem na dobré 
životní podmínky zvířat“ se rozumí 
nepříznivý dopad na dobré životní 
podmínky vnímajících bytostí vyplývající z 
porušení právních předpisů Unie 
týkajících se ochrany zvířat;

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) „zásadou „znečišťovatel platí““ se 
rozumí zásada definovaná v 
[trestněprávní ochraně životního 
prostředí]1a;
_______________
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1a COM(2021)851

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) „přístupem jedno zdraví“ se 
rozumí přístup dle definice v čl. 2 bodu 5 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/522 (Program „EU pro 
zdraví“);

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cd) „vědecky podloženým cílem“ se 
rozumí cíl definovaný na základě 
přesvědčivých vědeckých důkazů o 
životním prostředí s nezávislým vědeckým 
ověřením, který, pokud ho společnost 
dosáhne, zajistí, že dopady společnosti, jak 
je uvedeno v článku 19a, budou v souladu 
s cíli a kritérii udržitelnosti Unie pro 
konkrétní environmentální otázku. V 
konkrétním případě zmírňování změny 
klimatu to znamená cíl, který umožní 
sladit dopady společnosti na změnu 
klimatu s cíli evropského právního rámce 
pro klima, zejména s cílem dosažení 
klimatické neutrality nejpozději do roku 
2050, a se scénářem zvýšení průměrné 
globální teploty o 1,5 °C s nulovým nebo 
omezeným překročením, jak je definován 
panelem IPCC;

Pozměňovací návrh 52
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „zavedeným obchodním vztahem“ 
se rozumí přímý nebo nepřímý obchodní 
vztah, který vzhledem ke své intenzitě 
nebo trvání je trvalý nebo se očekává, že 
bude trvalý, a který nepředstavuje 
zanedbatelnou nebo pouze doplňkovou 
část hodnotového řetězce;

vypouští se

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zapojení zúčastněných stran

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „hodnotovým řetězcem“ se rozumí 
činnosti související s výrobou zboží nebo 
poskytováním služeb ze strany společnosti, 
včetně vývoje výrobku nebo služby a 
používání a likvidace výrobku, jakož i 
související činnosti v rámci zavedených 
obchodních vztahů společnosti v 
předcházející či následující fázi 
dodavatelského a odběratelského řetězce. 
Pokud jde o společnosti ve smyslu písm. a) 
bodu iv), „hodnotový řetězec“ ve vztahu k 
poskytování těchto specifických služeb 
zahrnuje pouze činnosti klientů, kteří jsou 
příjemci takové půjčky, úvěru a jiných 
finančních služeb, a dalších společností 
patřících do stejné skupiny, jejichž činnost 

g) „hodnotovým řetězcem“ se rozumí 
činnosti související s výrobou zboží nebo 
poskytováním služeb ze strany společnosti, 
včetně vývoje výrobku nebo služby 
a používání a likvidace výrobku, jakož 
i související činnosti v rámci obchodních 
vztahů společnosti v předcházející či 
následující fázi dodavatelského 
a odběratelského řetězce;
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souvisí s dotčenou smlouvou. Hodnotový 
řetězec těchto regulovaných finančních 
podniků nezahrnuje malé a střední 
podniky, které jsou příjemcem půjčky, 
úvěru, financování, pojištění nebo 
zajištění od těchto subjektů;

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „ověřováním nezávislou třetí 
stranou“ se rozumí ověřování, zda 
společnost nebo části jejího hodnotového 
řetězce dodržují požadavky v oblasti 
lidských práv a životního prostředí 
vyplývající z ustanovení této směrnice, 
prováděné auditorem, který je na 
společnosti nezávislý, bez jakéhokoli střetu 
zájmů, má zkušenosti a odbornou 
způsobilost v záležitostech životního 
prostředí a lidských práv a odpovídá za 
kvalitu a spolehlivost auditu;

h) „ověřováním nezávislou třetí 
stranou“ se rozumí ověřování, zda 
společnost nebo části jejího hodnotového 
řetězce dodržují požadavky v oblasti 
lidských práv, klimatu a životního 
prostředí vyplývající z ustanovení této 
směrnice, prováděné auditorem, který je na 
společnosti nezávislý, bez jakéhokoli střetu 
zájmů, má zkušenosti a odborné znalosti v 
oblasti klimatu a odbornou způsobilost v 
záležitostech životního prostředí a lidských 
práv a odpovídá za kvalitu a spolehlivost 
auditu, včetně případných nároků na 
odpovědnost v případě škody vzniklé v 
důsledku nedostatečného auditu;

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) „obránci lidských práv a životního 
prostředí“ se rozumí osoby a skupiny, 
které samy za sebe nebo v rámci profesní 
činnosti a mírovou cestou usilují o 
ochranu a podporu lidských práv 
týkajících se životního prostředí a klimatu, 
včetně biologické rozmanitosti, vody, 
ovzduší, půdy, flóry a fauny;
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Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „malými a středními podniky“ se 
rozumí mikropodniky, malé a střední 
podniky bez ohledu na jejich právní formu, 
které nejsou součástí velké skupiny, jak 
jsou tyto pojmy definovány v čl. 3 odst. 1, 
2, 3 a 7 směrnice 2013/34/EU;

i) „malými a středními podniky“ se 
rozumí mikropodniky, malé a střední 
podniky bez ohledu na jejich právní formu, 
které nejsou součástí velké skupiny, jak 
jsou tyto pojmy definovány v čl. 3 odst. 1, 
2, 3 a 7 směrnice 2013/34/EU;

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „závažným nepříznivým dopadem“ 
se rozumí nepříznivý dopad na životní 
prostředí nebo nepříznivý dopad na lidská 
práva, který je svou povahou obzvláště 
významný nebo který postihuje velký počet 
osob či velkou oblast životního prostředí 
nebo který je nevratný či obzvláště obtížně 
napravitelný v důsledku opatření 
nezbytných k obnovení stavu, který 
existoval před tímto dopadem;

l) „závažným nepříznivým dopadem“ 
se rozumí nepříznivý dopad na životní 
prostředí nebo nepříznivý dopad na lidská 
práva, který je svou povahou obzvláště 
významný nebo který postihuje velký počet 
osob nebo zvířat či velkou oblast životního 
prostředí nebo který je nevratný či 
obzvláště obtížně napravitelný v důsledku 
opatření nezbytných k obnovení stavu, 
který existoval před tímto dopadem;

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) „zúčastněnými stranami“ se rozumí 
zaměstnanci společnosti, zaměstnanci 
jejích dceřiných společností a další osoby, 
skupiny, komunity nebo subjekty, jejichž 
práva nebo zájmy jsou nebo by mohly být 
dotčeny výrobky, službami nebo činnostmi 
této společnosti, jejích dceřiných 

n) „zúčastněnými stranami“ se rozumí 
zaměstnanci společnosti, zaměstnanci 
jejích dceřiných společností a další osoby, 
skupiny, komunity nebo subjekty, nebo 
nevládní organizace a obránci lidských 
práv a práv v oblasti životního prostředí 
včetně právnických nebo fyzických osob, 
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společností a jejích obchodních vztahů; které je zastupují, jejichž práva nebo 
zájmy jsou nebo by mohly být dotčeny 
případnými nebo skutečnými nepříznivými 
dopady na lidská práva a životní prostředí 
způsobenými výrobky, službami nebo 
činnostmi této společnosti, jejích dceřiných 
společností a jejích obchodních vztahů v 
celém hodnotovém řetězci, které mají 
oprávněný a podstatný zájem;

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. n a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

na) „sociálními partnery“ se rozumí 
zaměstnanci společnosti a jejich zástupci 
spolupracující s vedením a jeho zástupci 
prostřednictvím sociálního dialogu;

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. q

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) „vhodnými opatřeními“ se rozumí 
opatření, která mohou dosáhnout cílů 
náležité péče, jsou úměrná stupni 
závažnosti a pravděpodobnosti 
nepříznivého dopadu a která je daná 
společnost přiměřeně schopna provést s 
přihlédnutím k okolnostem daného 
případu, včetně charakteristik daného 
hospodářského odvětví a konkrétního 
obchodního vztahu a vlivu dané 
společnosti na tento vztah a k potřebě určit 
priority opatření.

q) „vhodnými opatřeními“ se rozumí 
opatření, která mohou dosáhnout cílů 
náležité péče, jsou úměrná stupni 
závažnosti a pravděpodobnosti 
nepříznivého dopadu a která je daná 
společnost přiměřeně schopna provést s 
přihlédnutím k okolnostem daného 
případu, včetně charakteristik daného 
hospodářského odvětví a konkrétního 
obchodního vztahu a vlivu dané 
společnosti na tento vztah a k potřebě určit 
priority opatření.
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Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) začleněním náležité péče do svých 
politik v souladu s článkem 5;

a) začleněním náležité péče do svých 
politik a systémů řízení v souladu s 
článkem 5;

Pozměňovací návrh 63

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby mateřské 
společnosti spadající do oblasti působnosti 
této směrnice mohly plnit povinnosti 
stanovené v článcích 5 až 11 a v čl. 15 
odst. 1 a 2 jménem společností, které jsou 
jejich dceřinými společnostmi a které 
spadají do oblasti působnosti této 
směrnice. Tím není dotčena 
občanskoprávní odpovědnost dceřiných 
společností podle článku 22.

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby 
společnosti přijaly vhodná opatření k 
identifikaci skutečných a potenciálních 
nepříznivých dopadů na lidská práva a 
nepříznivých dopadů na životní prostředí 
vyplývajících z jejich vlastních činností 
nebo činností jejich dceřiných společností, 
a pokud souvisejí s jejich hodnotovými 
řetězci, z jejich zavedených obchodních 

1. Členské státy zajistí, aby 
společnosti transparentním způsobem 
přijaly vhodná opatření k identifikaci a 
posouzení skutečných a potenciálních a 
nepříznivých dopadů na lidská práva a 
nepříznivých dopadů na životní prostředí 
vyplývajících z jejich vlastních činností, 
produktů a služeb nebo činností jejich 
dceřiných společností, a pokud souvisejí s 
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vztahů v souladu s odstavci 2, 3 a 4. jejich hodnotovými řetězci, z jejich 
obchodních vztahů v souladu s odstavci 2, 
3 a 4.

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 jsou 
společnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. b) 
a čl. 2 odst. 2 písm. b) povinny 
identifikovat pouze skutečné a potenciální 
závažné nepříznivé dopady relevantní pro 
příslušné odvětví uvedené v čl. 2 odst. 1 
písm. b).

vypouští se

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby za účelem 
splnění povinností uvedených v odstavci 1 
společnosti: 
a) provedly rozsáhlý průzkum 
činností společnosti, jejích dceřiných 
společností a obchodních partnerů s cílem 
určit oblasti, kde je riziko závažných 
nepříznivých dopadů 
nejpravděpodobnější, včetně zmapování 
jednotlivých rizikovějších činností s 
přihlédnutím k příslušným rizikovým 
faktorům; a  
b) provedly hloubkové posouzení 
činností, dceřiných společností a 
obchodních partnerů s cílem určit povahu 
a rozsah konkrétních skutečných a 
potenciálních nepříznivých dopadů, jakož 
i jejich pravděpodobnost a závažnost.



PE734.465v02-00 40/66 AD\1272464CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby pro účely 
identifikace nepříznivých dopadů 
uvedených v odstavci 1 – v příslušných 
případech na základě kvantitativních a 
kvalitativních informací – byly společnosti 
oprávněny využít vhodné zdroje, včetně 
nezávislých zpráv a informací 
shromážděných postupem pro podávání 
stížností stanoveným v článku 9. Pokud je 
to relevantní, společnosti rovněž budou 
vést konzultace se skupinami, které mohou 
být případně dotčeny, včetně pracovníků a 
dalších příslušných zúčastněných stran, s 
cílem shromáždit informace o skutečných 
nebo potenciálních nepříznivých dopadech.

4. Členské státy zajistí, aby byly 
společnostem pro účely identifikace 
skutečných a možných nepříznivých 
dopadů uvedených v odstavci 1 dostupné 
vhodné zdroje pro dosažení souladu s touto 
směrnicí s cílem umožnit soulad s touto 
směrnicí. Členské státy mohou 
spolupracovat s Komisí na přípravě 
vhodných zdrojů, jako jsou oficiální 
posouzení rizik a ad hoc asistenční služby. 
Společnosti jsou oprávněny využít 
nezávislých zpráv a informací 
shromážděných postupem pro podávání 
stížností stanoveným v článku 9. 
Společnosti rovněž budou vést konzultace 
se skupinami, které mohou být případně 
dotčeny, včetně pracovníků a jejich 
zástupců prostřednictvím sociálního 
dialogu a dalších příslušných zúčastněných 
stran, s cílem shromáždit informace o 
skutečných nebo potenciálních 
nepříznivých dopadech.

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Společnosti jsou povinny v 
příslušných případech přijmout tato 
opatření:

2. Za účelem splnění ustanovení 
prvního odstavce tohoto článku jsou 
společnosti povinny v příslušných 
případech přijmout tato opatření:

Pozměňovací návrh 69
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Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) je-li to vzhledem k povaze nebo 
složitosti opatření požadovaných pro 
prevenci nezbytné, vypracovat a zavést 
plán preventivních opatření s přiměřenými 
a jasně vymezenými lhůtami pro opatření a 
kvalitativními a kvantitativními ukazateli 
pro měření zlepšení. Plán preventivních 
opatření bude vypracován po poradě s 
dotčenými zúčastněnými stranami;

a) vypracovat a zavést plán 
preventivních a zmírňujících opatření s 
přiměřenými a jasně vymezenými plány a 
lhůtami pro vhodná opatření a 
kvalitativními a kvantitativními ukazateli 
pro měření zlepšení. Plán preventivních a 
zmírňujících opatření bude vypracován po 
poradě s dotčenými zúčastněnými 
stranami, jejich zástupci, včetně 
nevládních organizací, a partnery, jako 
jsou pracovníci v rámci sociálního 
dialogu a případně odvětvové inciativy a 
průmyslových modelů; Vhodná opatření 
by se měla případně vztahovat na vlastní 
činnost společnosti, její dceřiné 
společnosti, jakož i na přímé a nepřímé 
obchodní vztahy.

Pozměňovací návrh 70

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Vypracování a provádění plánu 
klimatické transformace podle článku 15 
této směrnice se považuje za vhodné 
opatření k prevenci nebo zmírnění 
nepříznivých dopadů na životní prostředí 
souvisejících se zmírňováním změny 
klimatu podle odstavce 1 tohoto článku.

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Společnosti jsou povinny v 3. Za účelem splnění ustanotvení 
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příslušných případech přijmout tato 
opatření:

prvního a druhého odstavce tohoto článku 
jsou společnosti povinny  v příslušných 
případech přijmout tato opatření:

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) neutralizovat nepříznivý dopad 
nebo minimalizovat jeho rozsah, včetně 
vyplacení náhrady škody postiženým 
osobám a finanční náhrady postiženým 
komunitám. Opatření musí být přiměřené 
významu a rozsahu nepříznivého dopadu a 
tomu, jaký podíl má na nepříznivém 
dopadu činnost společnosti;

a) neutralizovat nepříznivý dopad 
nebo minimalizovat jeho rozsah vhodnými 
opatřeními. V případě, že jsou tato 
opatření doprovázena náhradou škody 
postiženým osobám a finanční náhradou 
postiženým komunitám v souladu se 
zásadou „znečišťovatel platí“, společnosti 
získají právní jistotu, že obdrží náhradu 
od dotčených partnerů. Opatření 
společnosti musí být přiměřené a úměrné 
významu a rozsahu nepříznivého dopadu a 
tomu, jaký podíl má na nepříznivém 
dopadu činnost společnosti;

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) je-li to nezbytné vzhledem k tomu, 
že nepříznivý dopad nelze okamžitě 
odstranit, vypracovat a provést plán 
nápravných opatření s přiměřenými a jasně 
vymezenými lhůtami pro opatření a 
kvalitativními a kvantitativními ukazateli 
pro měření zlepšení. V příslušných 
případech se plán nápravných opatření 
vypracuje po poradě se zúčastněnými 
stranami;

b) vypracovat a zavést plán 
preventivních opatření s přiměřenými 
a jasně vymezenými lhůtami pro opatření 
a kvalitativními a kvantitativními ukazateli 
pro měření zlepšení. Opatření musí být 
přiměřené významu a rozsahu 
nepříznivého dopadu a tomu, jaký podíl 
má na nepříznivém dopadu činnost 
společnosti. Plán nápravných opatření bude 
vypracován po poradě se zúčastněnými 
stranami;
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Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vypracování a provádění plánu 
klimatické transformace podle článku 15 
této směrnice se považuje za vhodné 
opatření ke zmírnění nepříznivých dopadů 
na životní prostředí souvisejících se 
zmírňováním změny klimatu podle 
odstavce 1 a 2 tohoto článku.

Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Prioritizace a identifikace skutečných a 

potenciálních dopadů
1. Členské státy zajistí, aby 
společnosti mohly upřednostnit možné a 
skutečné nepříznivé dopady na lidská 
práva a nepříznivé dopady na životní 
prostředí vyplývající z jejich vlastních 
činností, činností jejich dceřiných 
společností nebo činností jejich 
obchodních partnerů zjištěných podle 
článku 6 pro splnění povinností 
stanovených v článcích 7 nebo 8, pokud 
není možné neutralizovat nebo napravit 
všechny zjištěné nepříznivé dopady nebo 
jim předcházet.
2. Stanovení priorit nepříznivých 
dopadů je založeno na:
a) závažnosti nepříznivého dopadu se 
určí na základě jeho vážnosti, počtu osob, 
které jsou nebo budou zasaženy, nebo 
rozsahu životního prostředí, které je nebo 
může být poškozeno nebo jinak ovlivněno, 
jeho nevratnosti a případných omezení 
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schopnosti obnovit dotčené individuální 
okolnosti nebo životní prostředí do stavu 
před nepříznivým dopadem.
b) pravděpodobnosti nepříznivého 
dopadu, tj. pravděpodobnost, že se 
potenciální nepříznivý dopad projeví;
c) veřejné konzultaci se 
zainteresovanými subjekty
3. Jakmile jsou všechny 
upřednostněné nepříznivé dopady řešeny v 
souladu s články 7 nebo 8, je společnost 
povinna vyřešit ostatní nepříznivé dopady.

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Zapojení zúčastněných stran

1. Členské státy zajistí, aby 
společnosti účinně a smysluplně zapojily 
zúčastněné strany do plnění svých 
povinností podle článků 11 až 15 této 
směrnice včetně prostřednictvím:
a) vypracování, zveřejnění a 
provádění strategie zapojení, která určí a 
uvede seznam příslušných zúčastněných 
stran a určí nejúčinnější a nejvhodnější 
opatření a nástroje zapojení, přičemž 
zohlední potenciální překážky bránící 
účasti, zejména překážky pro zúčastněné 
strany v marginalizované a zranitelné 
situaci, vhodné metody komunikace a 
velikost a odvětví společnosti, přičemž 
vždy zahrnují vlastní zaměstnance 
společnosti;
b)  poskytování určeným 
zúčastněným stranám komplexní a v 
případě významných změn v 
podnikatelské činnosti aktualizované 
informace ve snadno přístupném formátu 
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a bez zbytečného odkladu;
c) zavedení vhodných mechanismů 
pro podávání stížností pro zúčastněné 
strany, které zejména umožní důvěrnost, 
bezpečnost a právní integritu 
zúčastněných stran s cílem chránit je před 
rizikem odvetných opatření a proti 
strategickým žalobám proti účasti 
veřejnosti.
Členské státy poskytnou společnostem 
praktické pokyny, jak určit a zaměřit se na 
příslušné zúčastněné strany a vypracovat 
strategii zapojení zúčastněných stran v 
souladu s článkem 13.
2. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že zúčastněné strany požádají o účast na 
zapojení uvedeném v odstavci 1. V 
případě, že společnost tuto žádost zamítne, 
členské státy zajistí, aby zúčastněné strany 
mohly předložit odůvodněnou obavu v 
souladu s článkem 19.

Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem poskytování podpory 
společnostem nebo orgánům členských 
států ohledně toho, jak by společnosti měly 
plnit své povinnosti náležité péče, může 
Komise po poradě s členskými státy a 
zúčastněnými stranami, Agenturou 
Evropské unie pro základní práva, 
Evropskou agenturou pro životní prostředí 
a v příslušných případech s mezinárodními 
subjekty s odbornými znalostmi v oblasti 
náležité péče vydat pokyny, včetně pokynů 
pro konkrétní odvětví nebo konkrétní 
nepříznivé dopady.

Za účelem poskytnutí podpory 
společnostem nebo orgánům členských 
států ohledně toho, jak by společnosti měly 
plnit své povinnosti náležité péče, může 
Komise po konzultaci s členskými státy a 
zúčastněnými stranami, Agenturou 
Evropské unie pro základní práva, 
Evropskou agenturou pro životní prostředí, 
Evropskou radou pro inovace a případně 
další agentury, jako je Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin (EFSA), Výkonná 
agentura Evropské rady pro inovace a pro 
malé a střední podniky (EISMEA), a 
případně s mezinárodními subjekty, které 
mají odborné znalosti v oblasti náležité 
péče, vydat pokyny v digitální, bezplatné a 
snadno přístupné podobě, zahrnující 
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mimo jiné tato opatření: 
a) informace o konkrétních odvětvích 
nebo konkrétních nepříznivých dopadech; 
b) seznamy rizikových faktorů, jak 
odvětvových, tak zeměpisných, včetně 
souvislostí, jako jsou situace konfliktu, 
povolání a diskriminace související 
např. s náboženstvím, politickými názory, 
etnickou příslušností, pohlavím, kulturou 
a dalšími sociálními faktory; 
c) přehled příslušných odvětvových 
iniciativ;
d) praktický návod, jak uplatňovat 
zásady přiměřenosti a upřednostňování na 
povinnosti náležité péče v závislosti na 
velikosti podniku a odvětví, v němž 
působí; 
e) informace o odpovědných 
nákupních postupech; 
f) sdílení zdrojů a informací mezi 
společnostmi a jinými právními subjekty 
pro účely prevence, zmírňování a nápravy 
nepříznivých dopadů, aniž jsou dotčeny 
právní předpisy v oblasti hospodářské 
soutěže; 
g) opatření, která by společnosti měly 
přijmout k řešení problémů, jimž čelí 
drobní zemědělci; 
h) odpovědné ukončení účasti; 
i) praktické pokyny, jak určit a 
zaměřit se na příslušné zúčastněné strany 
a vypracovat strategii zapojení 
zúčastněných stran uvedenou v článku 9a.

Pozměňovací návrh 78

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokyny budou k dispozici 
nejpozději ... [18 měsíců ode dne vstupu 
této směrnice v platnost]. Komise 
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pravidelně přezkoumává relevantnost 
těchto pokynů a upravuje je podle nových 
osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh 79

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Komise pravidelně aktualizuje 
a zveřejňuje informační přehledy 
o jednotlivých zemích s cílem poskytnout 
aktuální informace o mezinárodních 
úmluvách a smlouvách ratifikovaných 
jednotlivými obchodními partnery Unie. 
Komise shromažďuje a zveřejňuje 
souhrnné obchodní a celní údaje 
o původu surovin a meziproduktů 
a konečných produktů a zveřejňuje 
informace o potenciálních nebo 
skutečných nepříznivých dopadech na 
lidská práva, životní prostředí a řádnou 
správu, které jsou spojeny s určitými 
zeměmi nebo regiony, určitými odvětvími 
nebo jejich částmi a určitými produkty.

Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby 
společnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) 
a čl. 2 odst. 2 písm. a) přijaly plán 
zajišťující, že obchodní model a strategie 
dané společnosti budou slučitelné s 
přechodem na udržitelné hospodářství a s 
omezením globálního oteplování na 1,5 °C 
v souladu s Pařížskou dohodou. Tento plán 
zejména na základě informací, které má 
společnost přiměřeně k dispozici, 
identifikuje, do jaké míry představuje 

1. Členské státy zajistí, aby 
společnosti uvedené v článku 2 vyvinuly a 
zavedly plán přechodu v souladu s 
požadavky na podávání zpráv v článku 
19a nařízení (EU) 2021/0104 (CSRD) s 
cílem zajistit, že obchodní model a 
strategie společnosti budou v souladu s 
přechodem na udržitelné hospodářství, 
omezením globálního oteplování na 1,5 °C 
v souladu s Pařížskou dohodou a s cílem 
dosáhnout do roku 2050 klimatické 
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změna klimatu riziko pro činnosti 
společnosti nebo do jaké míry ji činnosti 
společnosti ovlivňují.

neutrality s ohledem na činnosti v Unii, 
jak je stanoveno v nařízení (EU) 
2021/1119 (evropský právní rámec pro 
klima) a cíle v oblasti klimatu do roku 
2030. Tento plán obsahuje popis:

a) odolnosti obchodního modelu 
a strategie společnosti vůči rizikům 
spojeným s otázkami klimatu;
b) příležitostí pro společnost 
spojených s otázkami klimatu;
c) identifikaci a vysvětlení 
dekarbonizačních pák v rámci činností a 
hodnotového řetězce společnosti, včetně 
expozice společnosti činnostem spojeným 
s uhlím, ropou a zemním plynem, jak je 
uvedeno v čl. 19a odst. 2 písm. a) bodě iii) 
a čl. 29a odst. 2 písm. a) bodě iii) 
směrnice 2013/34/EU;
d) způsobu, jakým obchodní model 
a strategie společnosti zohledňují zájmy 
zúčastněných stran společnosti a dopady 
společnosti na otázky udržitelnosti;
e) jak byla strategie společnosti 
prováděna a jak bude prováděna s 
ohledem na otázky klimatu, včetně 
souvisejících finančních a investičních 
plánů;
f) časově vymezené vědecky 
podložené cíle týkající se změny klimatu, 
které společnost stanovila pro rozsah 
emisí 1, 2 a případně 3, včetně 
absolutních cílů snížení emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030 a v 
pětiletých krocích do roku 2050, popis 
pokroku, kterého společnost dosáhla při 
plnění těchto cílů;
g) popis úlohy správních, řídících 
a dozorčích orgánů s ohledem na otázky 
klimatu;

Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že změna klimatu je nebo měla být 
identifikována jako hlavní riziko pro 
činnosti společnosti nebo jako jejich 
hlavní dopad, společnost zahrnula do 
svého plánu cíle snížení emisí.

vypouští se

Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby 
společnosti při stanovování pohyblivé 
složky odměny řádně zohlednily plnění 
povinností uvedených v odstavcích 1 a 2, 
pokud je pohyblivá složka odměny spojena 
s podílem člena orgánu společnosti na 
obchodní strategii společnosti a jejích 
dlouhodobých zájmech a udržitelnosti.

vypouští se

Pozměňovací návrh 83

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby členové 
orgánů společností byli odpovědní za 
dohled nad povinnostmi stanovenými v 
tomto článku a pohyblivou složkou 
odměny v souladu článkem 26.

Pozměňovací návrh 84

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby členové 
orgánů společností uvedených v čl. 2 
odst. 1 při plnění své povinnosti jednat v 
nejlepším zájmu společnosti zohledňovali 
důsledky svých rozhodnutí pro 
udržitelnost, v příslušných případech 
včetně důsledků pro lidská práva, změnu 
klimatu a životní prostředí, a to v 
krátkodobém, střednědobém i 
dlouhodobém horizontu.

1. Členské státy zajistí, aby členové 
orgánů společností uvedených v článku 2 
při plnění své povinnosti jednat v 
nejlepším zájmu společnosti začlenili 
potenciální a skutečné nepříznivé dopady 
zjištěné podle této směrnice do svých 
rozhodnutí pro udržitelnost, v příslušných 
případech včetně důsledků pro lidská 
práva, změnu klimatu a životní prostředí, a 
to v krátkodobém, střednědobém i 
dlouhodobém horizontu.

Pozměňovací návrh 85

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby členové 
orgánů společností uvedených v čl. 2 
odst. 1 byli odpovědní za zavedení opatření 
náležité péče uvedených v článku 4, 
zejména politiky náležité péče uvedené v 
článku 5, a dohled nad nimi, a to s 
náležitým přihlédnutím k relevantním 
podnětům zúčastněných stran a organizací 
občanské společnosti. V tomto ohledu 
podávají členové orgánů společností 
zprávy správní radě.

1. Členské státy zajistí, aby členové 
orgánů společností uvedených v čl. 2 
odst. 1 byli odpovědní za zavedení opatření 
náležité péče uvedených v článku 4, 
zejména politiky náležité péče uvedené v 
článku 5, a za provádění opatření podle 
článku 15 a dohled nad nimi, a to s 
náležitým přihlédnutím k relevantním 
podnětům zúčastněných stran a organizací 
občanské společnosti. Členové orgánů 
společností pravidelně podávají zprávy 
správní radě a projednávají pokrok při 
zmírňování nepříznivých dopadů na 
lidská práva a životní prostředí.

Pozměňovací návrh 86

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby členové 
orgánů společností podnikli kroky k 
přizpůsobení podnikové strategie tak, aby 
zohledňovala skutečné a potenciální 
nepříznivé dopady identifikované podle 
článku 6 a veškerá opatření přijatá podle 
článků 7 až 9.

2. Členské státy zajistí, aby členové 
orgánů společností podnikli kroky k 
přizpůsobení podnikové strategie tak, aby 
zohledňovala skutečné a potenciální 
nepříznivé dopady identifikované podle 
článku 6 a veškerá opatření přijatá podle 
článků 7 až 9 a článku 15.

Pozměňovací návrh 87

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby 
společnosti, které mají v průměru více než 
1000 zaměstnanců, zavedly relevantní a 
účinnou politiku s cílem zajistit, aby část 
jakékoli pohyblivé složky odměny členů 
orgánů společnosti byla spojena s plánem 
přechodu společnosti uvedeným v článku 
15. Tuto politiku schvaluje výroční valná 
hromada.

Pozměňovací návrh 88

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do … [Úřad pro publikace: 
vložte prosím datum = 7 let ode dne vstupu 
této směrnice v platnost] předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
provádění této směrnice. Zpráva vyhodnotí 
účinnost této směrnice při dosahování 
jejích cílů a posoudí tyto otázky:

Nejpozději do … [Úřad pro publikace: 
vložte prosím datum = 4 let ode dne vstupu 
této směrnice v platnost] předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
provádění této směrnice. Bude-li to 
vhodné, bude ke zprávě připojen 
legislativní návrh. Zpráva vyhodnotí 
účinnost této směrnice při dosahování 
jejích cílů a posoudí tyto otázky:
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Pozměňovací návrh 89

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda je třeba snížit prahové hodnoty 
týkající se počtu zaměstnanců a čistého 
obratu stanovené v čl. 2 odst. 1;

a) zda je třeba upravit prahové 
hodnoty týkající se počtu zaměstnanců a 
čistého obratu stanovené v čl. 2 odst. 1;

Pozměňovací návrh 90

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) dopad této směrnice na malé a 
střední podniky spolu s popisem a 
posouzením účinnosti různých opatření a 
nástrojů na podporu malých a středních 
podniků ze strany Komise a členských 
států;

Pozměňovací návrh 91

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) účinnost donucovacích 
mechanismů zavedených na vnitrostátní 
úrovni a zejména sankcí a postupů 
týkajících se občanskoprávní 
odpovědnosti;

Pozměňovací návrh 92

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b b (nové)



AD\1272464CS.docx 53/66 PE734.465v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) využívání a dostupnost postupů 
pro podávání stížností a následná opatření 
přijatá společnostmi a veřejnými orgány;

Pozměňovací návrh 93

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) zapojení zúčastněných stran do 
všech procesů zajišťování náležité péče;

Pozměňovací návrh 94

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zda je třeba rozšířit články 4 až 14 
o nepříznivé dopady na klima.

d) zda je třeba rozšířit ustanovení této 
směrnice o další nepříznivé dopady životní 
prostředí, klima, biologickou rozmanitost, 
lidská práva nebo dobré životní podmínky 
zvířat.

Pozměňovací návrh 95

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zda lze ustanovení této směrnice 
uvést do souladu s jinými příslušnými 
právními předpisy.

Pozměňovací návrh 96
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Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) zda je třeba vypracovat rozsáhlý 
plán udržitelnosti, který se bude zabývat 
jinými dopady na životní prostředí než 
klima.

Pozměňovací návrh 97

Návrh směrnice
Příloha – část I – bod 18 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18. porušení zákazu způsobovat 
jakoukoli měřitelnou degradaci životního 
prostředí, jako je znečištění půdy, vody 
nebo ovzduší, škodlivé emise nebo 
nadměrná spotřeba vody nebo jiný dopad 
na přírodní zdroje, který

18. Zákaz způsobovat jakékoli 
kvantitativní a kvalitativní zhoršování 
životního prostředí a přispívat ke změně 
klimatu, jako je znečištění půdy, vody 
nebo ovzduší, škodlivé emise, včetně emisí 
skleníkových plynů, nebo nadměrná 
spotřeba vody nebo jiný dopad na přírodní 
zdroje, který 

Pozměňovací návrh 98

Návrh směrnice
Příloha – část I – bod 18 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poškozuje přírodní zdroje pro 
uchovávání a produkci potravin, nebo

a) poškozuje přírodní zdroje pro 
uchovávání a produkci potravin a krmiv, 
nebo 

Pozměňovací návrh 99

Návrh směrnice
Příloha – část I – bod 18 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) ovlivňuje ekologickou integritu, 
například odlesňováním,

e) ovlivňuje ekologickou integritu, 
například odlesňováním, a zdraví v 
souladu s přístupem „jedno zdraví“

Pozměňovací návrh 100

Návrh směrnice
Příloha – část I – bod 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v souladu s článkem 3 Všeobecné 
deklarace lidských práv, článkem 5 
Mezinárodního paktu o občanských a 
politických právech a článkem 12 
Mezinárodního paktu o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech

v souladu s článkem 3 Všeobecné 
deklarace lidských práv, článkem 5 a 
článkem 27 Mezinárodního paktu o 
občanských a politických právech a 
článkem 12 Mezinárodního paktu o 
hospodářských, sociálních a kulturních 
právech a právem na čisté, zdravé a 
udržitelné životní prostředí, vykládaným v 
souladu s přístupem „Jedno zdraví“;

Pozměňovací návrh 101

Návrh směrnice
Příloha – část I – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19. porušení zákazu nezákonně 
vyvlastnit nebo zabírat půdu, lesy a vody 
při získávání, rozvoji nebo jiném využívání 
půdy, lesů a vod, a to i odlesňováním, 
jejichž využívání zajišťuje obživu osob, v 
souladu s článkem 11 Mezinárodního paktu 
o hospodářských, sociálních a kulturních 
právech;

19. zákaz nezákonně vyvlastnit nebo 
zabírat půdu, lesy a vody při získávání, 
rozvoji nebo jiném využívání půdy, lesů a 
vod, a to i odlesňováním, jejichž využívání 
zajišťuje obživu osob, v souladu s článkem 
11 Mezinárodního paktu o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech;

Pozměňovací návrh 102
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Návrh směrnice
Příloha – část II – dílčí nadpis 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Porušování mezinárodně uznávaných cílů a 
zákazů obsažených v úmluvách o životním 
prostředí

Unie a mezinárodně uznávané cíle a cílů 
unijních a zákazů obsažených v úmluvách 
o životním prostředí a v právních 
předpisech Unie

Pozměňovací návrh 103

Návrh směrnice
Příloha – část II – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Porušení povinnosti přijmout 
nezbytná opatření vztahující se k využívání 
biologických zdrojů, která by omezila 
nepříznivé dopady na biologickou 
rozmanitost na nejmenší možnou míru 
nebo by umožnila se jim vyhnout, v 
souladu s čl. 10 písm. b) Úmluvy o 
biologické rozmanitosti z roku 1992 a [s 
přihlédnutím k možným změnám v 
návaznosti na Úmluvu Organizace 
spojených národů o biologické 
rozmanitosti z roku 2020], včetně 
povinností vyplývajících z Cartagenského 
protokolu o vývoji, přepravě, využívání, 
přenosu a uvolňování všech živých 
modifikovaných organismů a nakládání s 
nimi a z Nagojského protokolu o přístupu 
ke genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z 
jejich využívání k Úmluvě o biologické 
rozmanitosti ze dne 12. října 2014;

1. Porušení povinnosti přijmout 
nezbytná opatření vztahující se k využívání 
biologických zdrojů, která by omezila 
nepříznivé dopady na biologickou 
rozmanitost na nejmenší možnou míru 
nebo by umožnila se jim vyhnout, v 
souladu s čl. 10 písm. b) Úmluvy o 
biologické rozmanitosti z roku 1992 a [s 
přihlédnutím k možným změnám v 
návaznosti na Úmluvu Organizace 
spojených národů o biologické 
rozmanitosti z roku 2020] a se Strategií 
EU v oblasti biologické rozmanitosti do 
roku 2030 a s ní souvisejícím akčním 
plánem, včetně povinností vyplývajících z 
Cartagenského protokolu o vývoji, 
přepravě, využívání, přenosu a uvolňování 
všech živých modifikovaných organismů a 
nakládání s nimi a z Nagojského protokolu 
o přístupu ke genetickým zdrojům a 
spravedlivém a rovnocenném sdílení 
přínosů plynoucích z jejich využívání k 
Úmluvě o biologické rozmanitosti ze dne 
12. října 2014;

Pozměňovací návrh 104

Návrh směrnice
Příloha – část II – bod 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. porušení zákazu dovozu nebo 
vývozu jakéhokoli exempláře uvedeného v 
příloze Úmluvy o mezinárodním obchodu 
ohroženými druhy volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin (CITES) ze dne 
3. března 1973 bez povolení podle článků 
III, IV a V;

2. zákaz dovozu nebo vývozu 
jakéhokoli exempláře uvedeného v příloze 
Úmluvy o mezinárodním obchodu 
ohroženými druhy volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin (CITES) ze dne 
3. března 1973 bez povolení podle článků 
III, IV a V;

Pozměňovací návrh 105

Návrh směrnice
Příloha – část II – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. porušení zákazu výroby výrobků s 
přidanou rtutí podle čl. 4 odst. 1 a části I 
přílohy A Minamatské úmluvy o rtuti ze 
dne 10. října 2013 (dále jen „Minamatská 
úmluva“);

3. zákaz výroby výrobků s přidanou 
rtutí podle čl. 4 odst. 1 a části I přílohy A 
Minamatské úmluvy o rtuti ze dne 10. října 
2013 (dále jen „Minamatská úmluva“);

Pozměňovací návrh 106

Návrh směrnice
Příloha – část II – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. porušení zákazu používání rtuti a 
sloučenin rtuti ve výrobních procesech ve 
smyslu čl. 5 odst. 2 a části I přílohy B 
Minamatské úmluvy po termínu ukončení 
uvedeném v úmluvě pro jednotlivé 
výrobky a procesy;

4. zákaz používání rtuti a sloučenin 
rtuti ve výrobních procesech ve smyslu 
čl. 5 odst. 2 a části I přílohy B Minamatské 
úmluvy po termínu ukončení uvedeném v 
úmluvě pro jednotlivé výrobky a procesy;

Pozměňovací návrh 107

Návrh směrnice
Příloha – část II – bod 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. porušení zákazu nakládání s 
odpady obsahujícími rtuť v rozporu s 
ustanoveními čl. 11 odst. 3 Minamatské 
úmluvy;

5. zákaz nakládání s odpady 
obsahujícími rtuť v rozporu s ustanoveními 
čl. 11 odst. 3 Minamatské úmluvy;

Pozměňovací návrh 108

Návrh směrnice
Příloha – část II – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. porušení zákazu výroby a použití 
chemických látek podle čl. 3 odst. 1 
písm. a) bodu i) a přílohy A Stockholmské 
úmluvy o perzistentních organických 
znečišťujících látkách ze dne 22. května 
2001 ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 
20. června 2019 o perzistentních 
organických znečišťujících látkách 
(Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 45);

6. zákaz výroby a použití chemických 
látek podle čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu i) a 
přílohy A Stockholmské úmluvy o 
perzistentních organických znečišťujících 
látkách ze dne 22. května 2001 ve znění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o 
perzistentních organických znečišťujících 
látkách (Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 45);

Pozměňovací návrh 109

Návrh směrnice
Příloha – část II – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. porušení zákazu nakládání s 
odpady, jejich shromažďování, skladování 
a odstranění způsobem, který není šetrný k 
životnímu prostředí, v souladu s předpisy 
platnými v příslušné jurisdikci podle 
ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. d) bodů i) a 
ii) Stockholmské úmluvy;

7. zákaz nakládání s odpady, jejich 
shromažďování, skladování a odstranění 
způsobem, který není šetrný k životnímu 
prostředí, v souladu s předpisy platnými v 
příslušné jurisdikci podle ustanovení čl. 6 
odst. 1 písm. d) bodů i) a ii) Stockholmské 
úmluvy;

Pozměňovací návrh 110

Návrh směrnice
Příloha – část II – bod 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. porušení zákazu dovozu chemické 
látky uvedené v příloze III Úmluvy o 
postupu předchozího souhlasu pro určité 
nebezpečné chemické látky a pesticidy v 
mezinárodním obchodu (UNEP/FAO) 
přijaté dne 10. září 1998, jak uvede 
dovážející smluvní strana úmluvy v 
souladu s postupem předchozího souhlasu 
(PIC);

8. zákaz dovozu chemické látky 
uvedené v příloze III Úmluvy o postupu 
předchozího souhlasu pro určité 
nebezpečné chemické látky a pesticidy v 
mezinárodním obchodu (UNEP/FAO) 
přijaté dne 10. září 1998, jak uvede 
dovážející smluvní strana úmluvy v 
souladu s postupem předchozího souhlasu 
(PIC);

Pozměňovací návrh 111

Návrh směrnice
Příloha – část II – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. porušení zákazu výroby a spotřeby 
konkrétních látek, které poškozují 
ozonovou vrstvu (tj. chlorfluoruhlovodíky, 
halony, tetrachlormethan, 
methylchloroform, bromchlormethan, 
methylbromid, hydrobromfluoruhlovodíky 
a hydrochlorfluoruhlovodíky) po ukončení 
jejich výroby a používání podle Vídeňské 
úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a jejího 
Montrealského protokolu o látkách, které 
poškozují ozonovou vrstvu;

9. zákaz výroby a spotřeby 
konkrétních látek, které poškozují 
ozonovou vrstvu (tj. chlorfluoruhlovodíky, 
halony, tetrachlormethan, 
methylchloroform, bromchlormethan, 
methylbromid, hydrobromfluoruhlovodíky 
a hydrochlorfluoruhlovodíky) po ukončení 
jejich výroby a používání podle Vídeňské 
úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a jejího 
Montrealského protokolu o látkách, které 
poškozují ozonovou vrstvu;

Pozměňovací návrh 112

Návrh směrnice
Příloha – část II – bod 10 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. porušení zákazu vývozu 
nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 
odst. 1 a jiných odpadů ve smyslu čl. 1 
odst. 2 Basilejské úmluvy o kontrole 
pohybu nebezpečných odpadů přes hranice 
států a jejich zneškodňování ze dne 22. 
března 1989 (dále jen „Basilejská úmluva“) 

10. zákaz vývozu nebezpečných 
odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 1 a jiných 
odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 2 Basilejské 
úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných 
odpadů přes hranice států a jejich 
zneškodňování ze dne 22. března 1989 
(dále jen „Basilejská úmluva“) a ve smyslu 
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a ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze 
dne 14. června 2006 o přepravě odpadů 
(Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1) (nařízení 
(ES) č. 1013/2006), naposledy 
pozměněného nařízením Komise v 
přenesené pravomoci (EU) 2020/2174 ze 
dne 19. října 2020 (Úř. věst. L 433, 
22.12.2020, s. 11),

nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 
o přepravě odpadů (Úř. věst. L 190, 
12.7.2006, s. 1) (nařízení (ES) 
č. 1013/2006), naposledy pozměněného 
nařízením Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2020/2174 ze dne 19. října 2020 
(Úř. věst. L 433, 22.12.2020, s. 11),

Pozměňovací návrh 113

Návrh směrnice
Příloha – část II – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. porušení zákazu vývozu 
nebezpečných odpadů ze států uvedených v 
příloze VII Basilejské úmluvy do států 
neuvedených v příloze VII (článek 4A 
Basilejské úmluvy, článek 36 nařízení (ES) 
č. 1013/2006);

11. zákaz vývozu nebezpečných 
odpadů ze států uvedených v příloze VII 
Basilejské úmluvy do států neuvedených v 
příloze VII (článek 4A Basilejské úmluvy, 
článek 36 nařízení (ES) č. 1013/2006);

Pozměňovací návrh 114

Návrh směrnice
Příloha – část II – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. porušení zákazu dovozu 
nebezpečných odpadů a jiných odpadů ze 
státu, který není smluvní stranou Basilejské 
úmluvy (čl. 4 odst. 5 Basilejské úmluvy).

12. zákaz dovozu nebezpečných 
odpadů a jiných odpadů ze státu, který není 
smluvní stranou Basilejské úmluvy (čl. 4 
odst. 5 Basilejské úmluvy).

Pozměňovací návrh 115

Návrh směrnice
Příloha – část II – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a. Povinnost dosáhnout snížení emisí 
skleníkových plynů vykládaná v souladu s 
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čl. 2 odst. 1 písm. a), čl. 4 odst. 1, čl. 4 
odst. 2 a čl. 5 odst. 1 Pařížské dohody 
podle rámce Organizace spojených 
národů pro změnu klimatu, evropského 
právního rámce pro klima a celosvětového 
závazku týkajícího se metanu;

Pozměňovací návrh 116

Návrh směrnice
Příloha – část II – bod 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12b. Porušování evropských 
environmentálních zásad definovaných v 
článku 191 SFEU;

Pozměňovací návrh 117

Návrh směrnice
Příloha – část II – bod 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12c. Povinnost přijmout veškerá 
opatření v souladu s Úmluvou OSN o 
mořském právu (UNCLOS), která jsou 
nezbytná k prevenci, snižování a 
omezování znečištění mořského prostředí 
z jakéhokoli zdroje, přičemž za tímto 
účelem a v souladu s jejich schopnostmi 
použijí nejlepší proveditelné prostředky, 
které mají k dispozici, v souladu s čl. 194 
odst. 1 úmluvy UNCLOS, včetně čl. 194 
odst. 3 písm. a), čl. 194 odst. 3 písm. b), čl. 
194 odst. 3 písm. c) a čl. 194 odst. 3 písm. 
d):

Pozměňovací návrh 118

Návrh směrnice
Příloha – část II – bod 12 d (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12d. Práva na přístup k informacím, 
účast veřejnosti na rozhodování a přístup 
k právní ochraně v záležitostech životního 
prostředí, zejména v souladu s články 4, 6 
a 9 Úmluvy o přístupu k informacím, 
účasti veřejnosti na rozhodování a 
přístupu k právní ochraně v záležitostech 
životního prostředí (Aarhuská úmluva), 
jakož i články 5, 7 a 8 regionální dohody o 
přístupu k informacím, účasti veřejnosti a 
spravedlnosti v záležitostech životního 
prostředí v Latinské Americe a Karibiku 
(dohoda z Escazú).
Povinnost zajistit, aby osoby, skupiny a 
organizace, které podporují a brání lidská 
práva v záležitostech životního prostředí 
souvisejících s hodnotovým řetězcem 
společnosti, byly schopny jednat bez toho, 
aby čelily hrozbám, omezením a nejistotě, 
a nebyly žádným způsobem trestány, 
pronásledovány nebo obtěžovány za svou 
účast v souladu s článkem 9 dohody z 
Escazú, jakož i s čl. 3 odst. 8 Aarhuské 
úmluvy.

Pozměňovací návrh 119

Návrh směrnice
Příloha – část II – bod 12 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12e. Povinnost přijmout veškerá 
vhodná opatření k předcházení, kontrole a 
omezení veškerých přeshraničních vlivů 
na vody přesahující hranice států v 
souladu s čl. 1 odst. 1 a 2 a čl. 2 odst. 1 
Úmluvy o ochraně a využívání vodních 
toků přesahujících hranice států a 
mezinárodních jezer z roku 1992.

Pozměňovací návrh 120
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Návrh směrnice
Příloha – část II – bod 12 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12f. Povinnost zabránit nepříznivým 
dopadům na vlastnictví vymezené jako 
přírodní dědictví ve smyslu článku 2 
Úmluvy ze dne 16. listopadu 1972 o 
ochraně světového kulturního a 
přírodního dědictví (dále jen „Úmluva o 
světovém dědictví“) nebo tyto nepříznivé 
dopady minimalizovat, vykládaná v 
souladu s čl. 5 písm. d) Úmluvy o 
světovém dědictví a použitelným právem v 
příslušné jurisdikci;

Pozměňovací návrh 121

Návrh směrnice
Příloha – část II – bod 12 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12g. Povinnost zabránit nepříznivým 
dopadům na mokřady ve smyslu článku 1 
Úmluvy ze dne 2. února 1971 o 
mokřadech majících mezinárodní význam 
především jako biotopy vodního ptactva 
(dále jen „Ramsarská úmluva“) nebo tyto 
nepříznivé dopady minimalizovat, 
vykládaná v souladu s čl. 4 odst. 1 
Ramsarské úmluvy a použitelným právem 
v příslušné jurisdikci;

Pozměňovací návrh 122

Návrh směrnice
Příloha – část II – bod 12 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12h. Povinnost předcházet znečištění z 
lodí, vykládaná v souladu s Mezinárodní 
úmluvou ze dne 2. listopadu 1973 o 
zamezení znečištění moří z lodí ve znění 
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protokolu z roku 1978 (MARPOL 73/78). 
To zahrnuje:
a) zákaz vypouštění do moře, pokud jde o:
i) ropné látky nebo ropné směsi ve smyslu 
pravidla 1 přílohy I MARPOL 73/78, 
vykládaný v souladu s pravidly 9 až 11 
přílohy I MARPOL 73/78;
ii) škodlivé kapalné látky ve smyslu 
pravidla 1 bodu 6 přílohy II MARPOL 
73/78 vykládaný v souladu s pravidly 5 a 6 
přílohy II MARPOL 73/78, a rovněž z
iii) odpadní vody ve smyslu pravidla 1 
bodu 3 přílohy IV MARPOL 73/78, 
vykládaný v souladu s pravidly 8 a 9 
přílohy IV MARPOL 73/78;
b) zákaz protiprávního znečištění 
škodlivými látkami převáženými na moři v 
obalech ve smyslu pravidla 1 přílohy III 
MARPOL 73/78, vykládaný v souladu s 
pravidly 1 až 7 přílohy III MARPOL 
73/78, a rovněž z
c) zákaz protiprávního znečištění odpadky 
z lodí ve smyslu pravidla 1 přílohy V 
MARPOL 73/78, vykládaný v souladu s 
pravidly 3 až 6 přílohy V MARPOL 73/78;
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