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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Aby byl přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku úspěšný, je nutné pro oblast klimatu vytvořit 

stabilní politický rámec. K zahájení dekarbonizace a její trvalé realizaci musejí odpovídajícím 

způsobem přispět všechna odvětví. Důležitou součástí klimatické politiky orientované 

na budoucnost je zařazení odvětví LULUCF do politiky Evropské unie zaměřené na ochranu 

klimatu od roku 2021.  

Zemědělství a lesnictví plní ve společnosti ekologickou, ekonomickou i sociální funkci. Je 

nutné, aby se v rámci evropské politiky v oblasti klimatu dostalo této mnohostranné úloze, 

kterou hraje udržitelné zemědělství a obhospodařování lesů, uznání. Proto je nutné, aby byly 

pobídky k omezování emisí skleníkových plynů v souladu se zajištěním bezpečnosti dodávek 

energie a s jasnou podporou produkce udržitelně vyráběných potravin a biomasy v Evropě. 

Zemědělství a udržitelné využívání biomasy nejsou v rozporu se snahou o ochranu klimatu, 

naopak je nutné je považovat za součást příslušného řešení.  

Aby bylo možné zajistit spravedlivou výchozí pozici, je nutné v každém případě přihlédnout 

k předchozím výsledkům dosaženým v rámci daného odvětví. V evropském zemědělství 

došlo od roku 1990 už k 24% snížení emisí.  

Zároveň je velmi důležité jasně rozlišovat mezi fosilními skleníkovými plyny a biogenními 

skleníkovými plyny. Zemědělství a lesnictví nelze degradovat na odvětví, která budou sloužit 

k zachycování CO2 pro jiné původce emisí. Je nutné uznat substituční účinek bioenergie, 

bioekonomiky a využívání výrobků ze dřeva. Velmi důležitou součástí snah o dosažení cílů v 

oblasti ochrany klimatu je stimulace „zeleného hospodářství“.  

Proto je nutné vyzdvihnout tyto pozměňovací návrhy k návrhu Komise: 

1) Nelze penalizovat subjekty, které jsou v oblasti udržitelného zemědělství průkopníky.  

Členské státy, které v minulých letech už přijaly opatření na ochranu životního prostředí 

a klimatu, musejí mít možnost započíst tato opatření při výpočtu referenčního roku v případě 

zemědělství. 

2) Pokud jde o lesní plochy a udržitelné obhospodařování lesů, existují mezi členskými státy 

značné rozdíly.  

Je proto nutné nespoléhat se v případě klimatu pouze na ochranné účinky zalesňování, ale 

především uznat ochranný potenciál udržitelného obhospodařování lesů a využívání biomasy.  

3) Při stanovování referenční hodnoty v případě lesů je nutné vypracovat systém, který by byl 

v souladu se zásadou subsidiarity.  

Je nutné, aby kritéria, která musejí vzít členské státy při stanovování referenční hodnoty 

v případě lesů v úvahu, přihlížela k udržitelnému využívání biomasy, k uplatňování 

bioekonomické strategie EU a k zajišťování dodávek energie. Jak už požadoval Evropský 

parlament ve své zprávě o nové evropské strategii v oblasti lesního hospodářství1, je nutné 

posílit úlohu Stálého lesnického výboru, s nímž by měla Komise v rámci poskytování 

                                                 
1 Zpráva o nové strategii EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví“ (2014/2223(INI)), 

7. dubna 2015. 
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technické podpory konzultovat. 

4) Používání aktů v přenesené pravomoci musí sloužit pouze ke změnám jiných než 

podstatných prvků základního aktu.   
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 

bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací 

návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Dne 10. června 2016 předložila 

Komise návrh na ratifikaci Pařížské 

dohody ze strany EU. Tento legislativní 

návrh je součástí provádění závazku Unie v 

oblasti snižování emisí na úrovni celého 

hospodářství, jak bylo potvrzeno v 

zamýšleném vnitrostátně stanoveném 

příspěvku Unie a jejích členských států, 

který byl dne 6. března 2015 předložen 

sekretariátu Rámcové úmluvy Organizace 

spojených národů o změně klimatu (dále 

jen „UNFCCC“). 

(3) Rada ratifikovala Pařížskou 

dohodu dne 5. října 2016 poté, co 

Evropský parlament udělil dne 4. října 

2016 svůj souhlas. Pařížská dohoda 

vstoupila v platnost dne 4. listopadu 2016 

a jejím cílem je udržet nárůst průměrné 

globální teploty výrazně pod úrovní 2°C ve 

srovnání s úrovní před průmyslovou 

revolucí a usilovat o to, aby nárůst teploty 

nepřesáhl 1,5°C ve srovnání s úrovní před 

průmyslovou revolucí, a to takovým 

způsobem, který neohrožuje produkci 

potravin a zabezpečení potravin. Tato 

dohoda rovněž klade důraz na úlohu, 

kterou plní udržitelné obhospodařování 

lesů při plnění cíle, kterým je dosažení 

rovnováhy mezi emisemi a jejich 

pohlcováním. Tento legislativní návrh je 

součástí provádění závazku Unie v oblasti 

snižování emisí na úrovni celého 

hospodářství, jak bylo potvrzeno v 

zamýšleném vnitrostátně stanoveném 

příspěvku Unie a jejích členských států, 

který byl dne 6. března 2015 předložen 

sekretariátu Rámcové úmluvy Organizace 

spojených národů o změně klimatu (dále 

jen „UNFCCC“). 

__________________ __________________ 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 



 

PE597.534v02-00 6/33 AD\1126397CS.docx 

CS 

Odůvodnění 

Aktualizace textu v návaznosti na ratifikaci Pařížské dohody je nezbytná. Je třeba rovněž 

doplnit odkaz na čl. 2 odst. 1b Pařížské dohody, který se týká produkce potravin, a na článek 

5, který se týká úlohy udržitelného obhospodařování lesů při dosažení cíle, kterým je dosažení 

rovnováhy mezi emisemi a jejich pohlcením. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Pařížská dohoda stanoví mimo jiné 

dlouhodobý cíl v souladu s cílem udržet 

globální nárůst teploty výrazně pod úrovní 

2°C ve srovnání s úrovní před 

průmyslovou revolucí a nadále usilovat o 

to, aby tento nárůst nepřesáhl 1,5°C ve 

srovnání s úrovní před průmyslovou 

revolucí. V zájmu dosažení tohoto cíle by 

smluvní strany měly připravit, oznámit a 

zachovat vzájemně návazné vnitrostátně 

stanovené příspěvky. Pařížská dohoda 

nahrazuje přístup přijatý v rámci Kjótského 

protokolu z roku 1997, jehož platnost 

skončí v roce 2020. Pařížská dohoda 

vyžaduje rovněž rovnováhu mezi 

antropogenními emisemi ze zdrojů a 

snížením skleníkových plynů pomocí 

propadů v druhé polovině tohoto století a 

vyzývá smluvní strany, aby podle potřeby 

přijaly opatření k ochraně a zvyšování 

propadů a rezervoárů skleníkových plynů, 

včetně lesů. 

(4) Pařížská dohoda stanoví mimo jiné 

dlouhodobý cíl v souladu s cílem udržet 

globální nárůst teploty výrazně pod úrovní 

2°C ve srovnání s úrovní před 

průmyslovou revolucí a nadále usilovat o 

to, aby tento nárůst nepřesáhl 1,5°C ve 

srovnání s úrovní před průmyslovou 

revolucí. Má rovněž za cíl zvyšovat 

schopnost přizpůsobit se nepříznivým 

dopadům změny klimatu a posilovat 

odolnost vůči změně klimatu a rozvoj 

nízkých emisí skleníkových plynů takovým 

způsobem, který neohrozí produkci 

potravin. V zájmu dosažení cíle Pařížské 

dohody by smluvní strany měly připravit, 

oznámit a zachovat vzájemně návazné 

vnitrostátně stanovené příspěvky. Pařížská 

dohoda nahrazuje přístup přijatý v rámci 

Kjótského protokolu z roku 1997, jehož 

platnost skončí v roce 2020. Pařížská 

dohoda vyžaduje rovněž rovnováhu mezi 

antropogenními emisemi ze zdrojů a 

snížením skleníkových plynů pomocí 

propadů v druhé polovině tohoto století a 

vyzývá smluvní strany, aby podle potřeby 

přijaly opatření k ochraně a zvyšování 

propadů a rezervoárů skleníkových plynů, 

včetně lesů. Smluvní strany uznávají, že 

opatření zaměřená na přizpůsobování se 

změně klimatu a její zmírňování by se 

měla řídit přístupem, který je plně 

transparentní a který zároveň bere 

v úvahu ekosystémy, a měla by vycházet z 

nejlepších dostupných vědeckých 
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poznatků. 

Odůvodnění 

Bod odůvodnění o Pařížské dohodě je třeba doplnit o odkaz na její čl. 2 odst. 1 písm. b) s 

cílem zdůraznit, že toto odvětví má vícero cílů a výzev, a také na její článek 7. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Aby bylo dosaženo negativních 

emisí požadovaných pro plnění cílů 

Pařížské dohody, musí docházet k 

výraznému pohlcování skleníkových z 

ovzduší v důsledku využívání půdy, změn 

ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF), 

které by nemělo být používáno pouze jako 

kompenzace snižování emisí z jiných 

zdrojů. Vzhledem k tomu, že pohlcování 

pomocí LULUCF je vratné, nemělo by být 

využíváno jako kompenzace za emise a 

mělo by se pojímat jako zvláštní pilíř 

rámce politiky Unie v oblasti klimatu. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Evropská rada na zasedání ve dnech 

23. a 24. října 2014 uznala rovněž četné 

cíle odvětví zemědělství a využívání půdy 

s nižším potenciálem pro zmírňování 

změny klimatu, jakož i nutnost zajistit 

soudržnost cílů Unie v oblastech 

zabezpečení potravin a změny klimatu. 

Evropská rada Komisi vybídla, aby 

prozkoumala nejlepší způsob podpory 

udržitelného zintenzivnění produkce 

potravin, při zajištění optimálního 

příspěvku daného odvětví k omezování 

(5) Evropská rada na zasedání ve dnech 

23. a 24. října 2014 uznala rovněž četné 

cíle odvětví zemědělství a využívání půdy 

s nižším potenciálem pro zmírňování 

změny klimatu, jakož i nutnost zajistit 

soudržnost cílů Unie v oblastech 

zabezpečení potravin a změny klimatu. 

Mimoto zavádění technologických řešení 

v zemědělství a lesnictví přispívá ke 

zvýšení produkce a ke snížení 

environmentální stopy. Evropská rada 

Komisi vybídla, aby prozkoumala nejlepší 
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emisí skleníkových plynů a k jejich 

pohlcování, a to včetně zalesňování, a aby 

jakmile to technické podmínky umožní a v 

každém případě do roku 2020 stanovila 

politiku týkající se způsobu zahrnutí 

využívání půdy, změny ve využívání půdy 

a lesnictví (dále jen „LULUCF“) do rámce 

pro omezování emisí skleníkových plynů 

do roku 2030. 

způsob podpory udržitelného zintenzivnění 

produkce potravin, při zajištění 

optimálního příspěvku daného odvětví k 

omezování emisí skleníkových plynů a k 

jejich pohlcování, a to včetně zalesňování, 

a aby jakmile to technické podmínky 

umožní a v každém případě do roku 2020 

stanovila politiku týkající se způsobu 

zahrnutí využívání půdy, změny ve 

využívání půdy a lesnictví (dále jen 

„LULUCF“) do rámce pro omezování 

emisí skleníkových plynů do roku 2030. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Odvětví LULUCF může přispívat 

ke zmírňování změny klimatu několika 

způsoby, zejména snižováním emisí, jakož 

i zachováváním a posilováním propadů a 

zásob uhlíku. Pro účinnost opatření, jejichž 

hlavním cílem je zvýšit pohlcování uhlíku, 

mají zásadní význam dlouhodobá stabilita 

a adaptabilita zásobníků uhlíku. 

(6) V rámci boje proti změně klimatu 

je úkolem snížit současnou úroveň CO2 v 

ovzduší a omezit emise. Odvětví LULUCF 

může přispívat ke zmírňování změny 

klimatu několika způsoby, zejména 

snižováním emisí, jakož i zachováváním a 

posilováním propadů a zásob uhlíku, 

nahrazováním fosilních paliv energií z 

obnovitelných zdrojů z lesní biomasy a 

využitím absorpčního potenciálu 

organických materiálů z udržitelného 

obhospodařování lesů a jejich potenciálu 

jako náhrady za fosilní paliva s ohledem 

na celý životní cyklus těchto materiálů, 

produkcí surovin počínaje až po fázi jejich 

zpracování a výroby. Biohospodářství a 

bioenergie představují nezbytný způsob, 

jak dosáhnout ekologického hospodářství 

bez fosilních surovin. Pro účinnost 

opatření, jejichž hlavním cílem je zvýšit 

pohlcování uhlíku, mají zásadní význam 

dlouhodobá stabilita a adaptabilita 

zásobníků uhlíku. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 
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Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Vyspělé postupy řízení mohou 

významně přispět ke snížení emisí 

skleníkových plynů v odvětví LULUCF. 

Podpora rozvoje inovačních postupů 

a povzbuzování vlastníků půdy, aby 

využívali moderní postupy řízení, jako je 

přesné zemědělství, lesnictví a inteligentní 

zemědělství představují způsob, jak 

případně pomoci členským státům při 

plnění jejich cílů. 

Odůvodnění 

Přesné zemědělství a lesnictví mohou vést ke snížení emisí pomocí optimalizace využití 

např. pohonných hmot, hnojiv a pesticidů. Tento způsob inteligentního zemědělství je 

přínosem pro zemědělce, řídící pracovníky v oblasti lesnictví a životní prostředí. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Opatření společné zemědělské 

politiky a vnitrostátní politiky mají dopad 

na profil emisí orné půdy, pastvin a 

mokřadů. S ohledem na referenční období 

pro kategorie započítávání využití půdy 

stanovených v tomto nařízení by výpočet 

měl zohledňovat agroenvironmentální 

opatření prováděná členskými státy v 

průběhu tohoto období. 

Odůvodnění 

Je důležité, aby byla agroenvironmentální opatření zohledňována, neboť díky tomu nedojde k 

penalizaci států, které jako první opatření přijmou. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 



 

PE597.534v02-00 10/33 AD\1126397CS.docx 

CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Emise a pohlcení z lesní půdy 

závisejí na řadě přírodních faktorů, na 

věkové struktuře lesů, jakož i na 

předchozích i stávajících postupech 

obhospodařování. Uplatnění referenčního 

roku by neumožnilo zohlednit tyto aspekty 

a jejich cyklické důsledky pro emise a 

pohlcování či jejich meziroční variace. 

Příslušná pravidla započítávání by namísto 

toho měla stanovit použití referenčních 

úrovní, aby se vyloučily vlivy přírodních 

faktorů a faktorů spjatých se zvláštnostmi 

jednotlivých zemí. V případě neexistence 

mezinárodního přezkumu podle úmluvy 

UNFCCC a Kjótského protokolu je nutno 

stanovit postup přezkumu s cílem zajistit 

transparentnost a zlepšit kvalitu 

započítávání v této kategorii. 

(9) Emise a pohlcení z lesní půdy 

závisejí na řadě přírodních faktorů, na 

věkové struktuře lesů, jakož i na 

předchozích i stávajících postupech 

obhospodařování, které se v jednotlivých 

členských státech výrazně liší. Uplatnění 

referenčního roku by neumožnilo zohlednit 

tyto aspekty a jejich cyklické důsledky pro 

emise a pohlcování či jejich meziroční 

variace. Příslušná pravidla započítávání by 

namísto toho měla stanovit použití 

referenčních úrovní, aby se řešily vlivy 

přírodních faktorů a faktorů spjatých se 

zvláštnostmi jednotlivých zemí, jako je 

nemožnost obhospodařování lesů v 

Chorvatsku v důsledku obsazení jejího 

území, chorvatské války za nezávislost a 

válečné a poválečné situace. Příslušná 

pravidla započítávání by také měla zajistit 

soudržnost a požadavky na udržitelné 

obhospodařování lesů stanovené 

konferencí Forest Europe (ministerská 

konference o ochraně lesů v Evropě). V 

případě neexistence mezinárodního 

přezkumu podle úmluvy UNFCCC a 

Kjótského protokolu je nutno stanovit pro 

členský státy transparentní postup s cílem 

zlepšit auditovatelnost a kvalitu 

započítávání v této kategorii. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Pokud se Komise rozhodne, že jí 

při přezkumu vnitrostátních plánů 

započítávání pro lesnictví bude v souladu s 

rozhodnutím Komise (C(2016)3301) 

nápomocen expertní tým pro přezkum, 

měla by vycházet z osvědčených postupů a 

zkušeností s odbornými přezkumy podle 

úmluvy UNFCCC, a to i ohledně účasti 

(10) Postup pro stanovení referenčních 

úrovní pro lesy členskými státy by měl být 

transparentní a v souladu s požadavky 

udržitelného obhospodařování lesů 

stanovenými konferencí Forest Europe 
(ministerská konference o ochraně lesů 

v Evropě)1a . Komise by měla členským 

státům pomáhat na základě osvědčených 
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národních odborníků a doporučení, a 

vybrat dostatečný počet odborníků z 

členských států. 

postupů a zkušeností s odbornými 

přezkumy podle úmluvy UNFCCC. V této 

souvislosti je vhodné, aby Komise 

poskytovala technickou pomoc při 

ověřování dodržování kritérií stanovených 

v příloze IV, a to na základě konzultací 

Stálého lesnického výboru zřízeného 

rozhodnutím Rady 89/367/EHS1b. 

 __________________ 

 1aForest Europe – ministerská 

konference o ochraně lesů v Evropě, 

mezistátní vyjednávací výbor pro uzavření 

právně závazné dohody o lesích v Evropě: 

http://www.foresteurope.org/. 

 1bRozhodnutí Rady 89/367/EHS ze dne 

29. května 1989, kterým se zřizuje Stálý 

lesnický výbor (Úř. věst. L 165, 15.6.1989, 

s. 14). 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) V mezinárodně schválených 

pokynech IPCC se uvádí, že emise ze 

spalování biomasy v odvětví energetiky lze 

považovat za rovné nule pod podmínkou, 

že jsou tyto emise započítány v odvětví 

LULUCF. V EU se emise ze spalování 

biomasy započítávají jako nulové podle 

článku 38 nařízení (EU) č. 601/2012 a 

ustanovení obsažených v nařízení (EU) č. 

525/2013, soulad s pokyny IPCC bude 

tudíž zajištěn pouze tehdy, budou-li tyto 

emise správně zahrnuty v tomto nařízení. 

(11) V mezinárodně schválených 

pokynech IPCC se uvádí, že emise ze 

spalování biomasy v odvětví energetiky lze 

považovat za rovné nule pod podmínkou, 

že jsou tyto emise započítány v odvětví 

LULUCF. V Unii se emise ze spalování 

biomasy započítávají jako nulové podle 

článku 38 nařízení (EU) č. 601/2012 a 

ustanovení obsažených v nařízení (EU) č. 

525/2013, soulad s pokyny IPCC bude 

tudíž zajištěn pouze tehdy, budou-li tyto 

emise správně zahrnuty v tomto nařízení. 

Pravidla pro započítávání pro bioenergii 

stanovená v tomto nařízení by neměla 

bránit ve využívání udržitelné biomasy v 

odvětví energetiky prostřednictvím 

produkce emisí v odvětví LULUCF. 
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Odůvodnění 

Je třeba řádně zohlednit potenciál bioenergetiky při nahrazování fosilních paliv. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Vyšší míra udržitelného využívání 

výrobků z vytěženého dřeva může 

podstatně snížit emise a posílit pohlcování 

skleníkových plynů z ovzduší. Pravidla 

započítávání by měla zajistit, aby členské 

státy v záznamech přesně zaznamenaly 

změny v zásobníku výrobků z vytěženého 

dřeva, jakmile k nim dojde, s cílem 

vytvořit pobídky pro větší využívání 

výrobků z vytěženého dřeva s dlouhou 

životností. Komise by měla poskytnout 

pokyny k metodickým otázkám 

souvisejícím se započítáváním pro výrobky 

z vytěženého dřeva. 

(12) Vyšší míra udržitelného využívání 

výrobků z vytěženého dřeva může 

podstatně snížit emise prostřednictvím 

substitučního účinku (s ohledem na 

energii a náročnost z hlediska CO2 jiných 

odvětví, např. výroba cementu představuje 

zhruba 8 % celkových emisí CO2) a posílit 

pohlcování skleníkových plynů z ovzduší. 

Pravidla započítávání by měla zajistit, aby 

členské státy v záznamech přesně 

zaznamenaly změny v zásobníku výrobků z 

vytěženého dřeva, jakmile k nim dojde, s 

cílem uznat, vítat a vytvořit pobídky pro 

větší využívání výrobků z vytěženého 

dřeva s dlouhou životností, a omezit tak 

využití jiných biologicky nerozložitelných 

materiálů, jako je plast. Komise by měla 

poskytnout pokyny k metodickým otázkám 

souvisejícím se započítáváním pro výrobky 

z vytěženého dřeva. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Přírodní škodlivé činitele, jako jsou 

požáry, hmyzí škůdci nebo nákaza, 

extrémní povětrnostní jevy a škodlivé 

činitele geologického původu, nad nimiž 

nemají členské státy kontrolu a které ani 

podstatně neovlivňují, mohou v odvětví 

LULUCF vést k dočasným emisím 

skleníkových plynů nebo mohou způsobit 

(13) Přírodní škodlivé činitele, jako jsou 

požáry, hmyzí škůdci nebo nákaza, 

extrémní povětrnostní jevy a škodlivé 

činitele geologického původu, nad nimiž 

nemají členské státy kontrolu a které ani 

podstatně neovlivňují, mohou v odvětví 

LULUCF vést k dočasným emisím 

skleníkových plynů nebo mohou způsobit 
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reverzi předchozích pohlcení. Protože 

reverze může být způsobena rovněž 

rozhodnutími učiněnými v rámci 

obhospodařování, jako jsou rozhodnutí o 

těžbě nebo výsadbě stromů, mělo by toto 

nařízení zajistit, aby byly člověkem 

vyvolané reverze pohlcení vždy přesně 

zaneseny do záznamů v odvětví LULUCF. 

Toto nařízení by mělo členským státům 

mimoto poskytnout alespoň omezenou 

možnost vyloučit ze záznamů pro odvětví 

LULUCF emise způsobené škodlivými 

činiteli, které jsou mimo jejich kontrolu. 

Způsob, jakým členské státy uplatňují tato 

ustanovení, by však neměl vést k 

nepřiměřeně nízkému započítávání. 

reverzi předchozích pohlcení. Protože 

reverze může být způsobena rovněž 

rozhodnutími učiněnými v rámci 

obhospodařování, jako jsou rozhodnutí o 

těžbě nebo výsadbě stromů, mělo by toto 

nařízení zajistit, aby byly člověkem 

vyvolané reverze pohlcení vždy přesně 

zaneseny do záznamů v odvětví LULUCF. 

Toto nařízení by mělo členským státům 

mimoto poskytnout možnost vyloučit ze 

záznamů pro odvětví LULUCF emise 

způsobené škodlivými činiteli, které jsou 

mimo jejich kontrolu. Způsob, jakým 

členské státy uplatňují tato ustanovení, by 

však neměl vést k nepřiměřeně nízkému 

započítávání a neměl by členské státy 

odrazovat od přijímání preventivních 

opatření k omezení rizik souvisejících s 

přírodními škodlivými činiteli. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) V závislosti na vnitrostátních 

preferencích by měly mít členské státy 

možnost zvolit odpovídající vnitrostátní 

politiky k dosažení svých závazků v 

odvětví LULUCF, včetně možnosti 

kompenzace emisí z jedné kategorie 

využití půdy odstraněním z jiné kategorie 

využití půdy. Měly by mít rovněž možnost 

kumulovat čistá pohlcení v období 2021–

2030. Jako dodatečná možnost by mělo 

pokračovat obchodování mezi členskými 

státy s cílem pomoci zajistit soulad. Na 

základě praxe ve druhém kontrolním 

období Kjótského protokolu by měly mít 

členské státy rovněž možnost využít 

překročení cíle podle nařízení [] o 

závazném každoročním snižování emisí 

skleníkových plynů členskými státy v 

období 2021–2030 pro potřeby odolné 

energetické unie a za účelem splnění 

závazků podle Pařížské dohody a o změně 

(14) V závislosti na vnitrostátních 

preferencích by měly mít členské státy 

možnost zvolit odpovídající vnitrostátní 

politiky k dosažení svých závazků v 

odvětví LULUCF, včetně možnosti 

kompenzace emisí z jedné kategorie 

využití půdy odstraněním z jiné kategorie 

využití půdy. Měly by mít rovněž možnost 

kumulovat čistá pohlcení v období 2021–

2030. Jako dodatečná možnost by mělo 

pokračovat obchodování mezi členskými 

státy s cílem pomoci zajistit soulad. Na 

základě praxe ve druhém kontrolním 

období Kjótského protokolu by měly mít 

členské státy rovněž možnost využít 

překročení cíle podle nařízení (EU) č. .../... 

o závazném každoročním snižování emisí 

skleníkových plynů členskými státy v 

období 2021–2030 pro potřeby odolné 

energetické unie a za účelem splnění 

závazků podle Pařížské dohody a o změně 
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nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 525/2013 o mechanismu 

monitorování a vykazování emisí 

skleníkových plynů a podávání dalších 

informací vztahujících se ke změně klimatu 

k zajištění splnění jejich závazku podle 

tohoto nařízení. 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 525/2013 o mechanismu 

monitorování a vykazování emisí 

skleníkových plynů a podávání dalších 

informací vztahujících se ke změně 

klimatu, přičemž je nutné zajistit 

jednoznačné rozlišení mezi emisemi a 

pohlcováním fosilních a biogenních 

skleníkových plynů. Proto by se roční 

čistá pohlcení z odlesněné půdy, zalesněné 

půdy, obhospodařované lesní půdy, 

obhospodařované orné půdy a 

obhospodařovaných pastvin měla 

omezovat na zemědělství. Členské státy by 

měly mít možnost využít až 425 milionů 

tun čistého pohlcení na základě tohoto 

nařízení, aby mohly plnit své povinnosti 

podle nařízení o sdílení úsilí.  

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Za účelem zajištění náležitého 

započítávání transakcí podle tohoto 

nařízení, včetně využití flexibility a 

sledování souladu, by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy o 

fungování Evropské unie, pokud jde o 

technickou úpravu definic, hodnot, 

seznamů skleníkových plynů a zásobníků 

uhlíků, aktualizaci referenčních úrovní, 

započítávání transakcí a revizi metodiky a 

požadavků na informace. Tato opatření 

zohledňují ustanovení obsažená v nařízení 

Komise (EU) č. 389/2013 o vytvoření 

registru Unie. Potřebná ustanovení by měla 

být obsažena v jednom právním nástroji, 

který spojuje ustanovení o započítávání 

podle směrnice 2003/87/ES, nařízení (EU) 

č. 525/2013, nařízení [] o závazném 

každoročním snižování emisí skleníkových 

plynů členskými státy v období 2021–2030 

pro potřeby odolné energetické unie a 

(18) Za účelem zajištění náležitého 

započítávání transakcí podle tohoto 

nařízení, včetně využití flexibility a 

sledování souladu, by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy o 

fungování Evropské unie, pokud jde o 

technickou úpravu definic, hodnot, 

seznamů skleníkových plynů a zásobníků 

uhlíků, aktualizaci kategorií v zásobníku 

výrobků z vytěženého dřeva, započítávání 

transakcí a revizi metodiky a požadavků na 

informace s cílem zohlednit změny v 

pokynech IPCC ve znění přijatém orgány 

UNFCCC nebo Pařížskou dohodou. Tato 

opatření zohledňují ustanovení obsažená v 

nařízení Komise (EU) č. 389/2013 o 

vytvoření registru Unie. Potřebná 

ustanovení by měla být obsažena v jednom 

právním nástroji, který spojuje ustanovení 

o započítávání podle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. 
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tohoto nařízení. Je obzvláště důležité, aby 

Komise během přípravné práce uspořádala 

vhodné konzultace včetně konzultací na 

odborné úrovni vedených v souladu se 

zásadami stanovenými v 

interinstitucionální dohodě o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 

2016. Pro zajištění rovné účasti na 

vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 

obdrží Evropský parlament a Rada veškeré 

dokumenty současně s odborníky z 

členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání expertních 

skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci. 

října 20031a, nařízení (EU) č. 525/2013, 

nařízení (EU) č. .../... o závazném 

každoročním snižování emisí skleníkových 

plynů členskými státy v období 2021–2030 

pro potřeby odolné energetické unie a 

tohoto nařízení. Je obzvláště důležité, aby 

Komise během přípravné práce uspořádala 

vhodné konzultace včetně konzultací na 

odborné úrovni vedených v souladu se 

zásadami stanovenými 

v interinstitucionální dohodě o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ze dne 

13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené 

pravomoci obdrží Evropský parlament a 

Rada veškeré dokumenty současně s 

odborníky z členských států a jejich 

odborníci mají automaticky přístup na 

setkání expertních skupin Komise, jež se 

věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci. 

 ________________ 

 1aSměrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 

vytvoření systému pro obchodování s 

povolenkami na emise skleníkových plynů 

ve Společenství a o změně směrnice Rady 

96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 

32). 

 1b Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Toto nařízení by mělo být 

přezkoumáno v roce 2024 a poté každých 

pět let s cílem posoudit jeho celkové 

fungování. Při tomto přezkumu lze vzít v 

potaz rovněž výsledky globálního 

hodnocení Pařížské dohody. 

(19) S ohledem na facilitativní dialog, 

který se uskuteční v roce 2018, předloží 

Komise do 28. února 2019 Evropskému 

parlamentu a Radě zprávu o přiměřenosti 

úrovně ambicí tohoto nařízení. Toto 

nařízení by mělo být přezkoumáno v 

roce 2023 a poté každé tři roky s cílem 

posoudit jeho celkové fungování. Při tomto 
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přezkumu lze vzít v potaz rovněž výsledky 

globálního hodnocení Pařížské dohody. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Toto nařízení se vztahuje na emise 

a pohlcování skleníkových plynů 

uvedených v příloze I oddílu A vykázané 

podle článku 7 nařízení (EU) č. 525/2013, 

k nimž dojde v kterékoli z níže uvedených 

kategorií započítávání využití půdy na 

území členských států v období od roku 

2021 do roku 2030: 

1. Toto nařízení se vztahuje na emise 

a pohlcování skleníkových plynů 

uvedených v příloze I oddílu A vykázané 

podle článku 7 nařízení (EU) č. 525/2013, 

k nimž dojde v kterékoli z níže uvedených 

kategorií započítávání využití půdy na 

území členských států a v dalších 

kategoriích započítávání v období od roku 

2021 do roku 2030: 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) výrobky z vytěženého dřeva. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. g a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ga) referenční úrovní pro lesy se 

rozumí odhad průměrných ročních 

čistých emisí nebo pohlcení v důsledku 

obhospodařované lesní půdy na území 

daného členského státu v obdobích od 

roku 2021 do roku 2025 a od roku 2026 

do roku 2030. 
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Odůvodnění 

Definice „referenční úrovně pro lesy“ uvedená v čl. 8 odst. 1 by měla být stanovena v článku 

3 spolu s ostatními definicemi. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komisi je svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 14 za účelem 

přizpůsobení definic uvedených v odstavci 

1 vědeckému vývoji nebo technickému 

pokroku a zajištění souladu mezi těmito 

definicemi a případnými změnami 

příslušných definic uvedených v pokynech 

Mezivládního panelu pro změnu klimatu 

(IPCC) z roku 2006 pro národní inventury 

skleníkových plynů (dále jen „pokyny 

IPCC“). 

2. Komisi je svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 14 za účelem 

přizpůsobení definic uvedených v 

odstavci 1 a zajištění souladu mezi těmito 

definicemi a případnými změnami 

příslušných definic uvedených v pokynech 

Mezivládního panelu pro změnu klimatu 

(IPCC) z roku 2006 pro národní inventury 

skleníkových plynů (dále jen „pokyny 

IPCC“) ve znění přijatém orgány 

UNFCCC nebo Pařížské dohody. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro období od roku 2021 do roku 2025 a 

od roku 2026 do roku 2030 každý členský 

stát s přihlédnutím k flexibilitě stanovené v 

článku 11 zajistí, aby emise 

nepřekračovaly pohlcení, počítáno jako 

součet celkových emisí a pohlcení na jejich 

území v kategoriích započítávání využití 

půdy uvedených v článku 2 společně, jak je 

započítáno v souladu s tímto nařízením. 

Pro období od roku 2021 do roku 2025 a 

od roku 2026 do roku 2030 každý členský 

stát s přihlédnutím k flexibilitě stanovené v 

článku 11 zajistí, aby emise 

nepřekračovaly pohlcení, počítáno jako 

součet celkových emisí a pohlcení na jejich 

území v kategoriích započítávání využití 

půdy a v jiných kategoriích uvedených v 

článku 2 společně, jak je započítáno v 

souladu s tímto nařízením. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 
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Čl. 5 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý členský stát vypracuje a 

vede záznamy, které přesně zachycují 

emise a pohlcení vyplývající z kategorií 

započítávání využití půdy uvedených v 

článku 2. Členské státy zajistí přesnost, 

úplnost, jednotnost, srovnatelnost a 

transparentnost svých záznamů a ostatních 

údajů stanovených v tomto nařízení. 

Členské státy označí emise kladným 

znaménkem (+) a pohlcení záporným 

znaménkem (-). 

1. Každý členský stát vypracuje a 

vede záznamy, které přesně zachycují 

emise a pohlcení vyplývající z kategorií 

započítávání využití půdy a dalších 

kategorií uvedených v článku 2 v souladu 

s pokyny pro podávání zpráv přijatými 

orgány UNFCCC nebo Pařížské dohody 

na období od roku 2021 do roku 2030. 

Členské státy zajistí přesnost, úplnost, 

jednotnost, srovnatelnost a transparentnost 

svých záznamů a ostatních údajů 

stanovených v tomto nařízení. Členské 

státy označí emise kladným znaménkem 

(+) a pohlcení záporným znaménkem (-). 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zabrání zdvojenému 

započítání emisí nebo pohlcení, zejména 

tak, že emise nebo pohlcení plynoucí z více 

než jedné kategorie započítávání využití 

půdy, započítají pouze v rámci jedné 

kategorie. 

2. Členské státy zabrání zdvojenému 

započítání emisí nebo pohlcení, zejména 

tak, že emise nebo pohlcení plynoucí z více 

než jedné kategorie započítávání započítají 

pouze v rámci jedné kategorie. 

Odůvodnění 

Navrhuje se, aby byly výrobky z vytěženého dřeva zahrnuty do samostatné kategorie inventury 

a započítávání. Bylo by to v souladu s pokyny IPCC z roku 2006 a postupy pro podávání 

zpráv UNFCCC. Mělo by to za následek změny v čl. 5 odst. 1, 2 a 4. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy ve svých záznamech 4. Členské státy ve svých záznamech 
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zahrnou pro každou kategorii započítávání 

využití půdy veškeré změny zásob uhlíku v 

zásobnících uhlíku uvedených v příloze I 

oddílu B. Členské státy se mohou 

rozhodnout, že do svých záznamů 

nezahrnou změny zásob uhlíku v 

zásobnících uhlíku, není-li zásobník uhlíku 

zdrojem, s výjimkou nadzemní biomasy a 

výrobků z vytěženého dřeva u 

obhospodařované lesní půdy. 

zahrnou pro každou kategorii započítávání 

veškeré změny zásob uhlíku v zásobnících 

uhlíku uvedených v příloze I oddílu B. 

Členské státy se mohou rozhodnout, že do 

svých záznamů nezahrnou změny zásob 

uhlíku v zásobnících uhlíku, není-li 

zásobník uhlíku zdrojem, s výjimkou 

nadzemní biomasy a výrobků z vytěženého 

dřeva u obhospodařované lesní půdy. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Komisi je svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 14 za účelem změny 

přílohy I k zohlednění změn v pokynech 

IPCC. 

6. Komisi je svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 14 za účelem změny 

přílohy I k zohlednění změn v pokynech 

IPCC ve znění přijatém orgány UNFCCC 

nebo Pařížské dohody. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy započítávají emise a 

pohlcení v důsledku obhospodařované orné 

půdy vypočítané jako emise a pohlcení v 

obdobích od roku 2021 do roku 2025 a od 

roku 2026 do roku 2030 s odečtením 

hodnoty získané vynásobením průměrných 

ročních emisí a pohlcení v důsledku 

obhospodařované orné půdy v daném 

členském státě v referenčním období 2005–

2007 pěti. 

1. Členské státy započítávají emise a 

pohlcení v důsledku obhospodařované orné 

půdy vypočítané jako emise a pohlcení v 

obdobích od roku 2021 do roku 2025 a od 

roku 2026 do roku 2030 s odečtením 

hodnoty získané vynásobením průměrných 

ročních emisí a pohlcení v důsledku 

obhospodařované orné půdy v daném 

členském státě v referenčním období nebo 

v referenčním roce podle UNFCCC pěti. 

Výběr referenčního období nebo roku pro 

započtení musí být Komisi sděleno do 31. 

prosince 2018. Členské státy mohou 

kompenzovat agroenvironmentální 

opatření prováděná v průběhu 
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referenčního období. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy započítávají emise a 

pohlcení v důsledku obhospodařovaných 

pastvin vypočítané jako emise a pohlcení v 

obdobích od roku 2021 do roku 2025 a od 

roku 2026 do roku 2030 s odečtením 

hodnoty získané vynásobením průměrných 

ročních emisí a pohlcení v důsledku 

obhospodařovaných pastvin v daném 

členském státě v referenčním období 2005–

2007 pěti. 

2. Členské státy započítávají emise a 

pohlcení v důsledku obhospodařovaných 

pastvin vypočítané jako emise a pohlcení v 

obdobích od roku 2021 do roku 2025 a od 

roku 2026 do roku 2030 s odečtením 

hodnoty získané vynásobením průměrných 

ročních emisí a pohlcení v důsledku 

obhospodařovaných pastvin v daném 

členském státě v referenčním období nebo 

v referenčním roce podle UNFCCC pěti. 

Výběr referenčního období nebo roku pro 

započtení musí být Komisi sděleno do 31. 

prosince 2018. Členské státy mohou 

kompenzovat agroenvironmentální 

opatření prováděná v průběhu 

referenčního období. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. V případě, že byla 

agroenvironmentální opatření zahrnuta 

do referenčního období, jak uvádí 

odstavce 1 a 2, mohou členské státy 

začlenit opatření, jako jsou: 

 -  opatření týkající se změny klimatu 

a jeho ochrany; 

 -  podpora biologické a genetické 

rozmanitosti; 

 -  podpora úrodnosti půdy; a 

 -  opatření na ochranu vody. 



 

AD\1126397CS.docx 21/33 PE597.534v02-00 

 CS 

Odůvodnění 

Toto nařízení by nemělo penalizovat členské státy, které již provedly řadu 

agroenvironmentálních opatření v souladu s programy SZP. Tyto členské státy by měly mít 

možnost využívat výhody plynoucí z jejich dobrých výsledků v tomto období. Při výpočtu emisí 

a pohlcení za referenční období je třeba zohlednit již provedená agroenvironmentální 

opatření. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy, které se v souladu s 

článkem 2 rozhodly zahrnout do svých 

závazků obhospodařované mokřady, 

započítávají emise a pohlcení v důsledku 

obhospodařovaných mokřadů vypočítané 

jako emise a pohlcení v obdobích od roku 

2021 do roku 2025 a/nebo od roku 2026 do 

roku 2030 s odečtením hodnoty získané 

vynásobením průměrných ročních emisí a 

pohlcení v důsledku obhospodařovaných 

mokřadů v daném členském státě v 

referenčním období 2005–2007 pěti. 

4. Členské státy, které se v souladu s 

článkem 2 rozhodly zahrnout do svých 

závazků obhospodařované mokřady, 

započítávají emise a pohlcení v důsledku 

obhospodařovaných mokřadů vypočítané 

jako emise a pohlcení v obdobích od roku 

2021 do roku 2025 a/nebo od roku 2026 do 

roku 2030 s odečtením hodnoty získané 

vynásobením průměrných ročních emisí a 

pohlcení v důsledku obhospodařovaných 

mokřadů v daném členském státě v 

referenčním období nebo v referenčním 

roce podle UNFCCC pěti. Výběr 

referenčního období nebo roku pro 

započtení musí být Komisi sděleno do 31. 

prosince 2018.  

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy započítávají emise a 

pohlcení v důsledku obhospodařované 

lesní půdy vypočítané jako emise a 

pohlcení v obdobích od roku 2021 do roku 

2025 a od roku 2026 do roku 2030 s 

odečtením hodnoty získané vynásobením 

referenční úrovně pro lesy pěti. Referenční 

úrovní pro lesy je odhad průměrných 

1. Členské státy započítávají emise a 

pohlcení v důsledku obhospodařované 

lesní půdy vypočítané jako emise a 

pohlcení v obdobích od roku 2021 do roku 

2025 a od roku 2026 do roku 2030 s 

odečtením hodnoty získané vynásobením 

referenční úrovně pro lesy pěti. 
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ročních čistých emisí nebo pohlcení v 

důsledku obhospodařované lesní půdy na 

území daného členského státu v obdobích 

od roku 2021 do roku 2025 a od roku 

2026 do roku 2030. 

Odůvodnění 

Definice „referenční úrovně pro lesy“ uvedená v čl. 8 odst. 1 by měla být stanovena v článku 

3 spolu s ostatními definicemi. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Je-li výsledek výpočtu uvedeného v 

odstavci 1 ve vztahu k referenční úrovni 

pro lesy záporný, zahrne daný členský stát 

do svých záznamů o obhospodařované 

lesní půdě celková čistá pohlcení 

odpovídající maximálně 3,5 % emisí 

členského státu ve svém referenčním roce 

nebo referenčním období podle přílohy III 

vynásobeným pěti. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy určí novou referenční úroveň 

pro lesy na základě kritérií stanovených v 

příloze IV oddílu A. Členské státy předloží 

Komisi vnitrostátní plán započítávání pro 

lesnictví včetně nové referenční úrovně pro 

lesy do 31. prosince 2018 pro období 

2021–2025 a do 30. června 2023 pro 

období 2026–2030. 

Členské státy určí novou referenční úroveň 

pro lesy na základě kritérií stanovených v 

příloze IV oddílu A. Členské státy předloží 

Komisi vnitrostátní zprávu o započítávání 

pro lesnictví včetně nové referenční úrovně 

pro lesy do 31. prosince 2018 pro období 

2021–2025 a do 30. června 2023 pro 

období 2026–2030. 
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Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vnitrostátní plán započítávání pro lesnictví 

obsahuje všechny prvky uvedené v příloze 

IV oddílu B a obsahuje navrhovanou 

novou referenční úroveň pro lesy, která je 

založena na zachování stávajících postupů 

a intenzity obhospodařování lesů, jak je v 

období 1990–2009 zdokumentováno pro 

jednotlivé typy lesů a věkové třídy lesů v 

členských státech, vyjádřeno v tunách 

ekvivalentu CO2 ročně. 

Vnitrostátní zpráva o započítávání pro 

lesnictví obsahuje všechny prvky uvedené 

v příloze IV oddílu B a obsahuje 

navrhovanou novou referenční úroveň pro 

lesy, která je založena na zachování 

aktivních udržitelných postupů pro 

obhospodařování lesů v souladu s 

nejlepšími dostupnými údaji a přijatými 

vnitrostátními politikami a programy v 

oblasti lesnictví, vyjádřeno v tunách 

ekvivalentu CO2 ročně, a na politikách a 

opatřeních daného státu pro udržitelné 

obhospodařování lesů. Vychází rovněž ze 

zásad a vnitrostátních strategií v oblasti 

udržitelného obhospodařování lesů 

zveřejněných v této oblasti členskými státy 

do data předložení referenční úrovně pro 

lesy a z dlouhodobé analýzy prováděné za 

účelem splnění cíle stanoveného v článku 

4.1 Pařížské dohody, konkrétně 

dosáhnout rovnováhy mezi 

antropogenními emisemi ze zdrojů 

a snížením skleníkových plynů pomocí 

propadů v druhé polovině tohoto století. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vnitrostátní plán započítávání pro lesnictví 

se zveřejní a je předmětem veřejných 

konzultací. 

Vnitrostátní zpráva o započítávání pro 

lesnictví se zveřejní a je předmětem 

veřejných konzultací. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy doloží konzistentnost 

metod a údajů použitých ke stanovení 

referenční úrovně pro lesy ve vnitrostátním 

plánu započítávání pro lesnictví a metod a 

údajů použitých při vykazování 

obhospodařované lesní půdy. Nejpozději 

na konci období od roku 2021 do roku 

2025 nebo od roku 2026 do roku 2030 

předloží členský stát Komisi technickou 

opravu referenční úrovně, je-li to nezbytné 

k zajištění konzistentnosti. 

4. Členské státy doloží konzistentnost 

metod a údajů použitých ke stanovení 

referenční úrovně pro lesy ve vnitrostátní 

zprávě o započítávání pro lesnictví a metod 

a údajů použitých při vykazování 

obhospodařované lesní půdy. Nejpozději 

na konci období od roku 2021 do roku 

2025 nebo od roku 2026 do roku 2030 

předloží členský stát Komisi technickou 

opravu referenční úrovně, je-li to nezbytné 

k zajištění konzistentnosti. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Komise přezkoumá vnitrostátní 

plány započítávání pro lesnictví a 

technické opravy a posoudí, nakolik byly 

navrhované nové nebo opravené referenční 

úrovně pro lesy stanoveny v souladu se 

zásadami a požadavky uvedenými v 

odstavcích 3 a 4, jakož i v čl. 5 odst. 1. Je-

li to nezbytné k zajištění souladu se 

zásadami a požadavky stanovenými v 

odstavcích 3 a 4 a v čl. 5 odst. 1, může 

Komise navrhované nové nebo opravené 

referenční úrovně pro lesy přepočítat. 

5. Jak je stanoveno v příloze IV, 

Komise poskytuje pomoc v souvislosti s 

technickým posouzením vnitrostátní 

zprávy o započítávání pro lesnictví 

předkládané členským státem a jakýchkoli 

technických oprav nebo změn s cílem 

posoudit, nakolik byly navrhované nové 

nebo opravené referenční úrovně pro lesy 

stanoveny v souladu se zásadami a 

požadavky uvedenými v odstavcích 3 a 4, 

jakož i v čl. 5 odst. 1. Komise poskytne 

danému členskému státu technická 

doporučení a vypracuje souhrnnou 

zprávu.  

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Komise přijme v souladu s článkem 

14 akty v přenesené pravomoci za účelem 

změny přílohy II na základě přezkumu 

6. Komise přijme v souladu s článkem 

14 akty v přenesené pravomoci za účelem 

změny přílohy II na základě technického 
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provedeného podle odstavce 5 s cílem 

aktualizovat referenční úrovně členských 

států pro lesy založené na vnitrostátních 

plánech započítávání pro lesnictví nebo 

předložených technických opravách a 

případné přepočty provedené v rámci 

přezkumu. Do vstupu aktu v přenesené 

pravomoci v platnost se pro období 2021–

2025 a/nebo 2026–2030 uplatňují i nadále 

referenční úrovně členských států pro lesy 

stanovené v příloze II. 

posouzení provedeného podle odstavce 5 s 

cílem aktualizovat referenční úrovně 

členských států pro lesy založené na 

vnitrostátních zprávách o započítávání pro 

lesnictví nebo předložených technických 

opravách a případné přepočty provedené 

členskými státy v rámci technického 

posouzení. Pokud daný členský stát 

neaktualizuje svou referenční úroveň, 

uplatňuje se pro období 2021–2025 a 

2026–2030 i nadále hodnota stanovená v 

příloze II. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Na základě výpočtů v souladu s funkcí 

rozkladu prvního řádu a s využitím 

metodik a výchozích hodnot poločasu 

rozkladu podle přílohy V členské státy ve 

svých záznamech podle čl. 6 odst. 1 a čl. 8 

odst. 1 týkajících se výrobků z vytěženého 

dřeva zohlední emise a pohlcení plynoucí 

ze změn v zásobníku výrobků z vytěženého 

dřeva spadajících do následujících 

kategorií: 

Na základě výpočtů v souladu s funkcí 

rozkladu prvního řádu a s využitím 

metodik a výchozích hodnot poločasu 

rozkladu podle přílohy V členské státy 

zohlední emise a pohlcení plynoucí ze 

změn v zásobníku výrobků z vytěženého 

dřeva spadajících do následujících 

kategorií: 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy započítávají emise a 

pohlcení plynoucí ze změn v zásobníku 

výrobků z vytěženého dřeva jako celkové 

emise a pohlcení pro každý rok v období 

od roku 2021 do roku 2025 a od roku 

2026 do roku 2030. 
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Odůvodnění 

Výrobky z vytěženého dřeva jsou skutečně výsledkem činnosti vyvolané 

člověkem/antropogenního původu, a proto by se výrobky z vytěženého dřeva započítávaly 

podobným způsobem jako zalesněná půda. To znamená, že skutečné změny zásob uhlíku 

spojené s výrobky z vytěženého dřevy by byly zahrnuty do započítávání.  

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Komise v souladu s článkem 14 do 

31. prosince 2019 přijme akt v přenesené 

pravomoci za účelem aktualizace 

kategorií v zásobníku výrobků z 

vytěženého dřeva zařazením dalších 

produktů, jako jsou udržitelné biologické 

produkty, které mají pozitivní substituční 

účinek a výchozí hodnoty poločasu 

rozkladu uvedené v příloze V. 

Odůvodnění 

S cílem ve větší míře uznat ukládání oxidu uhličitého, pokud jde o budoucí inovativní 

udržitelné biologické produkty, při započítávání v rámci LULUCF by Komise měla navrhnout 

další kategorie v zásobníku výrobků z vytěženého dřeva.  

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komisi je svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 14 za účelem revize 

metodiky a požadavků na informace 

uvedených v příloze IV s cílem zohlednit 

změny v pokynech IPCC. 

4. Komisi je svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 14 za účelem revize 

metodiky a požadavků na informace 

uvedených v příloze IV s cílem zohlednit 

změny v pokynech IPCC ve znění přijatém 

orgány UNFCCC nebo Pařížské dohody. 
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Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud celkové emise v určitém 

členském státě překročí pohlcení a tento 

členský stát vymazal roční emisní příděly 

podle nařízení [] o závazném každoročním 

snižování emisí skleníkových plynů 

členskými státy v období 2021–2030, 

vezme se toto množství v úvahu s ohledem 

na splnění závazku tohoto členského státu 

podle článku 4. 

1. Pokud celkové emise v určitém 

členském státě překročí pohlcení a tento 

členský stát se rozhodl vymazat roční 

emisní příděly podle nařízení (EU) č. .../... 

o závazném každoročním snižování emisí 

skleníkových plynů členskými státy v 

období 2021–2030 jako jednu z možností 

flexibility, vezme se toto množství v úvahu 

s ohledem na splnění závazku tohoto 

členského státu podle článku 4. 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článcích 3, 5, 8, 10 a 

13 je svěřena Komisi na dobu neurčitou, 

která začne plynout od [datum vstupu v 

platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článcích 3, 5, 8, 9, 10 

a 13 je svěřena Komisi na dobu neurčitou, 

která začne plynout od [datum vstupu v 

platnost]. 

Odůvodnění 

Uvedení článku do souladu s pozměňovacím návrhem k článku 9.  

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do 28. února 2024 a poté každých pět let 

předloží Komise Evropskému parlamentu a 

Radě zprávu o fungování tohoto nařízení, 

jeho příspěvku k cíli EU týkajícímu se 

celkového snížení emisí skleníkových 

S ohledem na facilitativní dialog, který se 

uskuteční v roce 2018, předloží Komise do 

28. února 2019 Evropskému parlamentu a 

Radě zprávu o přiměřenosti úrovně 

ambicí tohoto nařízení. Do 28. února 2023 
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plynů do roku 2030 a jeho příspěvku k 

cílům Pařížské dohody a v případě potřeby 

může předložit návrhy. 

a poté každé tři roky předloží Komise 

Evropskému parlamentu a Radě zprávu 

o fungování tohoto nařízení, jeho 

příspěvku k cíli EU týkajícímu se 

celkového snížení emisí skleníkových 

plynů do roku 2030 a jeho příspěvku k 

cílům Pařížské dohody, a to s cílem 

zachovat soulad tohoto nařízení s 

příslušnými rozhodnutími přijatými 

orgány UNFCCC nebo Pařížské dohody, 

a předloží návrhy. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Příloha I – bod B – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) zalesněná půda a 

obhospodařovaná lesní půda: výrobky z 

vytěženého dřeva. 

f) výrobky z vytěženého dřeva ze 

zalesněné půdy i obhospodařované lesní 

půdy. 

Odůvodnění 

Navrhuje se, aby byly výrobky z vytěženého dřeva zařazeny jakožto samostatná kategorie, as 

cílem vyloučit výrobky z vytěženého dřeva z referenční úrovně pro lesy; je tedy nutné znění 

příslušným způsobem upravit.  

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Příloha II – tabulka 2 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Referenční úrovně členských států pro lesy 

včetně výrobků z vytěženého dřeva 

Referenční úrovně členských států pro lesy 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Příloha IV – část A – odst. 1 – písm. c 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) referenční úrovně by měly zajistit 

spolehlivé a důvěryhodné započítávání, 

aby bylo zaručeno, že jsou řádně 

započítány emise a pohlcení v důsledku 

používání biomasy; 

c) referenční úrovně by měly zajistit 

spolehlivé a důvěryhodné započítávání, 

aby bylo zaručeno, že jsou řádně 

započítány emise a pohlcení z 

obhospodařované lesní půdy a aby emise 

byly ve vyváženém poměru k pohlcování; 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Příloha IV – část A – odst. 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) referenční úrovně zahrnují 

zásobník uhlíku výrobků z vytěženého 

dřeva umožňující srovnání mezi 

předpokladem týkajícím se okamžité 

oxidace a uplatněním funkce rozkladu 

prvního řádu a hodnot poločasu rozkladu; 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Příloha IV – část A – odst. 1 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) referenční úrovně by měly 

zohledňovat cíl spočívající v přispění k 

zachování biologické rozmanitosti a 

udržitelnému využívání přírodních zdrojů, 

jak je stanoveno ve strategii EU v oblasti 

lesnictví, vnitrostátních politikách 

členských států v oblasti lesnictví a 

strategii EU v oblasti biologické 

rozmanitosti; 

e) referenční úrovně by měly 

zohledňovat cíl spočívající v přispění k 

zachování biologické rozmanitosti a 

udržitelnému využívání přírodních zdrojů 

při produkci energie a za účelem 

nahrazování ostatních materiálů z 

fosilních surovin, jak je stanoveno ve 

strategii Unie v oblasti lesnictví, 

vnitrostátních programech a politikách 

členských států v oblasti lesnictví a 

strategii Unie v oblasti biohospodářství a 

biologické rozmanitosti; členský stát, který 

nedávno zavedl nebo který si přeje zavést 

novou politiku pro obhospodařování lesů 

a využívání jejich zdrojů, která by měla 

vést ke zvýšení těžby dřeva, by neměl být 



 

PE597.534v02-00 30/33 AD\1126397CS.docx 

CS 

penalizován podle tohoto nařízení za 

předpokladu, že tato politika je proaktivní 

a udržitelná a nepovede ke snížení 

dlouhodobé absorpční kapacity lesů 

daného členského státu. 

 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Příloha IV – část A – odst. 1 – písm. g 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) referenční úrovně jsou v souladu s 

inventurami skleníkových plynů a 

příslušnými historickými údaji a jsou 

posouzeny na základě transparentních, 

úplných, konzistentních, srovnatelných a 

přesných informací. Model použitý k 

sestavení referenční úrovně je schopen 

reprodukovat historické údaje z národní 

inventury skleníkových plynů. 

g) referenční úrovně jsou v souladu s 

inventurami skleníkových plynů a 

příslušnými historickými údaji a jsou 

posouzeny na základě transparentních, 

úplných, konzistentních, srovnatelných a 

přesných informací. Inventury 

skleníkových plynů musí být v souladu s 

příslušnými rozhodnutími přijatými 

orgány UNFCCC nebo Pařížské dohody. 
Model použitý k sestavení referenční 

úrovně je schopen reprodukovat historické 

údaje z národní inventury skleníkových 

plynů. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Příloha IV – část B – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

B. Prvky vnitrostátního plánu 

započítávání pro lesnictví 

B. Prvky vnitrostátní zprávy o 

započítávání pro lesnictví 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Příloha IV – část B – odst. 1 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vnitrostátní plán započítávání pro lesnictví 

předložený podle článku 8 tohoto nařízení 

obsahuje tyto prvky: 

Vnitrostátní zpráva o započítávání pro 

lesnictví předložená podle článku 8 tohoto 

nařízení obsahuje tyto prvky: 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

Příloha IV – část B – odst. 1 – písm. f – bod 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) emise a pohlcení z lesů a výrobků z 

vytěženého dřeva podle inventur 

skleníkových plynů a příslušných 

historických údajů; 

(2) emise a pohlcení z lesů podle 

inventur skleníkových plynů a příslušných 

historických údajů, 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Příloha IV – část B – odst. 1 – písm. f – bod 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) charakteristika lesů, včetně věkové 

struktury lesů, přírůstků, délky střídání a 

jiných informací o činnostech v rámci 

obhospodařování lesů podle scénáře bez 

opatření; 

(3) charakteristika lesů, včetně věkové 

struktury lesů, přírůstků, délky střídání a 

jiných příslušných informací o činnostech 

v rámci obhospodařování lesů 
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