
KLIMATICKÁ ZMĚNA

• Evropská komise chce klimaticky
neutrální EU do roku 2050

• Budoucí dopady klimatické změny
můžeme v některých regionech vidět
již dnes

Přečíst

UDRŽITELNÉ FINANCOVÁNÍ

• EU určí, které činnosti jsou
udržitelné a které nikoli

• Transparentnost bude prvním
krokem k udržitelnému financování

• Zelené dluhopisy jsou na vzestupu

• Na spravedlivou transformaci bude
vyčleněno nových 7,5 mld. eur

Přečíst

VODA

• Získat vlastní studnu může být
problém, lze se ale bránit

• Evropská legislativa pomohla zajistit
čistotu vod napříč Evropou

• Farmaceutika a mikroplasty jsou
současným problémem odpadních
vod

Přečíst

TEXTIL

• Textil je čtvrtou největší příčinou
environmentálních tlaků

• Jak konkrétně znečisťuje textilní
výroba životní prostředí?

• Evropská komise přijala Nový akční
plán, chce podpořit trh pro udržitelné
textilní výrobky a zmírnit dopady na
životní prostředí

• Mezi priority EU patří ekodesign a
oddělený sběr textilu

Přečíst

BUDOUCNOST REGULACE

• Aby se firmy mohly označit za
ekologické, musí být schopny toto
tvrzení doložit

• Zelená dohoda platí i v době krize

• Vláda ČR přijala Vnitrostátní plán v
oblasti energetiky a klimatu

• EU vydala Nový akční plán, jeho
cílem je konkurenceschopnější a
čistší Evropa

Přečíst

Experience the Future of Law. Today

EnviLaw zpravodaj
Duben 2020

Vážená paní, vážený pane,

s ohledem na události posledních týdnů a měsíců jsou environmentální otázky pochopitelně
odsunuty na vedlejší kolej. Planeta však nezastavuje a naše reakce na klimatickou změnu a další
aspekty ochrany životního prostředí má zpoždění. I proto Vám přinášíme první EnviLaw zpravodaj,
čtvrtletní přehled toho nejdůležitějšího, co se v oblasti ochrany životního prostředí událo.

Ve zpravodaji se věnujeme tématům klimatické změny, udržitelného financování, budoucnosti
environmentální regulace a novinkám v oblasti textilního průmyslu a vody. Věříme, že Vám tento
souhrn aktualit pomůže zorientovat se v oblasti environmentálního práva. Připravili jsme pro Vás
také krátký přehled ze všech oblastí, který má 720 slov a přečtete ho za 4 minuty.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

Tomáš Babáček
Partner a advokát
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