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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Z hlediska rozvoje je zásadní, aby toto nařízení mělo co nejvyšší ambice. Cíl 1,5 stupně, na 

nějž odkazuje návrh Komise, vychází ze zjištění Mezivládního panelu pro změnu klimatu 

(IPCC), z něhož vyplývá, že regiony zranitelné z hlediska klimatu, jako jsou malé ostrovní 

rozvojové státy, pobřeží jižní Asie a oblasti Afriky trpící suchem čelí nebezpečným dopadům, 

pokud zvýšení globální teploty tuto úroveň překročí. Podle zjištění IPCC je pro dosažení cíle 

1,5 stupně a pro ochranu těch nejchudších ve světě nezbytné vytvářet „negativní emise“ 

v důsledku využívání půdy, nikoli je jen kompenzovat. 

Pokud svět potřebuje vytvářet negativní emise z lesů, hlediska globální rovnosti vyžadují, aby 

zde EU převzala vedoucí úlohu. S cílem respektovat „právo na rozvoj“ chudších zemí by EU 

měla přijmout co největší odpovědnost za ochranu lesů, k níž musí docházet globálně, zvláště 

v souvislosti s tím, že toto nařízení bude prvním celosvětovým pokusem o definici toho, jak 

jsou emise a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy začleněny do globálního 

uhlíkového účetnictví. Tím bude stanoven významný precedens pro zbytek světa, který bude 

téměř jistě sloužit jako předloha při mezinárodních jednáních. Jak se uvádí v návrhu Komise, 

využívání půdy má „četné cíle“ – jako je produkce potravin –, které musí být poměřovány se 

svým potenciálem jakožto propadů uhlíku. To je ještě zásadnější v rozvojových zemích 

s početným obyvatelstvem ve venkovských oblastech, jehož přežití závisí na půdě. Nařízení 

by mělo obdobně zahrnout také mezinárodní standardy práva držby s cílem zajistit, aby byla 

tato ochrana zakotvena v mezinárodních pravidlech započítávání využívání půdy. Tyto 

standardy budou ještě důležitější v zemích, kde nejsou v zákonných ustanoveních jasně 

uznána zvyková práva a kde bylo místní venkovské obyvatelstvo již vysídlováno z důvodu 

projektů v oblasti ochrany přírody. Nařízení by mělo také podpořit obnovu současné krajiny 

spíše než zalesňování nové půdy. Tím se minimalizuje riziko, že činnosti v oblasti klimatu 

v odvětví využívání půdy, změn využívání půdy a lesnictví (LULUCF) odeberou půdu na 

úkor jejího důležitého využívání pro produkci potravin, která je ještě důležitější 

v rozvojových zemích.  

Z těchto důvodů navrhovatel navrhuje v návrhu Komise tyto změny:  

• Zvýšení ambicí návrhu, pokud jde o oblast klimatu, a to pomocí těchto opatření:  

– zvýšit interní cíl v odvětví LULUCF;  

– zpřísnit pravidla započítávání;  

– zintenzivnit obnovu mokřadů;  

– umožnit přezkum ambicí tohoto nařízení.  

• Nařízení by mělo, kdykoli je to možné, stimulovat činnosti zvyšující funkci propadu 

uhlíku při současném využívání půdy (pomocí agroekologie nebo obnovy 

obhospodařované orné půdy a pastvin), spíše než zalesňování dalších ploch orné půdy.  

• Činnosti při provádění tohoto nařízení by měly splňovat mezinárodní standardy ochrany 

pozemkových práv.  

• Činnosti při provádění tohoto nařízení by také měly být v souladu s vlastními 

standardy EU v oblasti biologické rozmanitosti, která má významné důsledky pro rozvoj 

vzhledem k tomu, že přežití miliard lidí na planetě závisí na biologické rozmanitosti 

ekosystémů. 
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro rozvoj 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“).10 

(3) Dne 5. října 2016 Unie formálně 

ratifikovala Pařížskou dohodu, která tím 

mohla dne 4. listopadu 2016 vstoupit 

v platnost. 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 Cíle Unie na snížení 

emisí skleníkových plynů jsou též 

v souladu se závazkem přijatým Unií 

a jejími členskými státy k dosažení 

mezinárodně dohodnutých cílů 

udržitelného rozvoje do roku 2030, 

zejména pokud jde o cíl č. 13 týkající se 

bezodkladného boje proti změně klimatu 

jakožto celosvětové výzvy, včetně snižování 

emisí a budování odolnosti vůči změně 

klimatu. 

_________________ _________________ 

10 

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

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

10 

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

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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 (3a) Odvětví využívání půdy, změny ve 

využívání půdy a lesnictví (LULUCF) 

může výrazně přispět k plnění 

mezinárodních klimatických závazků 

Unie. Správa půdy by měla odpovídat 

potřebě soudržnosti politik a udržitelného 

rozvoje, zejména co se týče jejího dopadu 

na místní společenství a zajišťování 

potravin. Vzhledem k těmto skutečnostem 

by politika Unie v odvětví LULUCF měla 

jít ruku v ruce se soudržností politik ve 

prospěch rozvoje, zejména pokud jde o její 

environmentální a ekonomický rozměr, 

aby byla posílena součinnost a zaručen 

pozitivní dopad vnitřních politik v oblasti 

klimatu na třetí země. 

 

Pozměňovací návrh  3 

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, což vyžaduje, aby svět vstoupil do 

období negativních emisních úrovní, 

během kterého budou hrát lesy ústřední 

roli. 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 
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propadů a rezervoárů skleníkových plynů, 

včetně lesů.  

Odůvodnění 

Aby oteplování nepřesáhlo 1,5 stupně a aby – pokud nebude dosaženo radikálních změn na 

cestě ke snižování emisí nad rámec ohlášených vnitrostátně stanovených příspěvků – zůstalo 

pod úrovní 2 stupňů, bude nezbytné najít způsoby, jak odstraňovat emise CO2 z atmosféry, 

což je označováno jako „negativní emise“. Nejjednodušším způsobem, jak toho v EU 

dosáhnout, je zvýšit pohlcování v odvětví LULUCF. Toto nařízení je proto zásadním pilířem 

pro EU s cílem provádět tento závazek vyplývající z Pařížské dohody. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Za účelem dosažení negativních 

emisí nutných ke splnění cílů stanovených 

Pařížskou dohodou by mělo být 

k pohlcování CO2 z atmosféry 

prostřednictvím odvětví LULUCF 

přistupováno jako k samostatnému pilíři 

v rámci politiky Unie v oblasti klimatu. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4b) Toto nařízení stanoví významný 

globální precedent pro začlenění emisí 

a jejich pohlcování v důsledku využívání 

půdy mezi vnitrostátně stanovené 

příspěvky v rámci Pařížské dohody. Je 

proto důležité, aby byly dodržovány zásady 

rovnosti, udržitelného rozvoje a úsilí 

o vymýcení chudoby a aby byly 

dodržovány a prosazovány mezinárodní 

závazky v oblasti lidských práv a práva 

původních obyvatel, jak to Pařížská 

dohoda požaduje. 
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Odůvodnění 

Toto nařízení je prvním pokusem na světě o stanovení pravidel započítávání v oblasti 

využívání půdy a jejich začlenění do vnitrostátně stanovených příspěvků. Bude se 

pravděpodobně používat jako východisko pro pravidla započítávání využívání půdy také mimo 

EU. Je tudíž důležité, aby zahrnovalo zásady, jako je dodržování pozemkových práv, a aby 

pojímalo emise při využívání půdy jako zvláštní pilíř vzhledem k tomu, že jsou patrně ještě 

důležitější v zemích globálního jihu, kde jsou komunity postižené chudobou ještě zranitelnější, 

pokud jde o vysídlování kvůli projektům propadu uhlíku. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Unie by se měla stát celosvětovým 

lídrem, pokud jde o podporu a export 

výzkumu a investic do udržitelných, 

pokročilých a inovativních postupů, 

technik a nápadů v odvětví LULUCF 

i v šíření zelených technologií s cílem 

snížit emise skleníkových plynů při 

zachování produkce potravin, a jít tak 

příkladem svým mezinárodním 

partnerům, včetně rozvojových zemí. 

V této souvislosti by měla být posílena 

účinná spolupráce a partnerství s aktéry 

v soukromém sektoru, zejména s malými 

a středními podniky. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (20a) Toto nařízení by mělo být 

provedeno v rámci Pařížské dohody, 

zejména prostřednictvím povědomí 

o významu, jaký má zajištění zachování 

integrity všech ekosystémů a ochrana 

způsobů obživy a odolnosti společenství 

žijících v zalesněných oblastech. 
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Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (20b) Změna klimatu má zásadní dopad 

na rozvoj komunit na celém světě. Unie se 

prostřednictvím Pařížské dohody zavázala, 

že při řešení změny klimatu bude 

dodržovat, prosazovat a zohledňovat své 

závazky, co se týče lidských práv, práva na 

zdraví, práv původních obyvatel, místních 

společenství, migrantů, dětí, osob se 

zdravotním postižením a osob, které se 

nacházejí ve zranitelné situaci. Dále bude 

dodržovat, prosazovat a zohledňovat své 

závazky, co se týče práva na rozvoj 

a rovnosti žen a mužů, zlepšování 

postavení žen a mezigenerační 

spravedlnosti. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 c (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (20c) Měl by být zajištěn ucelený přístup 

k úbytku tropických lesů s přihlédnutím 

ke všem faktorům, které k odlesňování 

vedou, i k cíli vyhlášenému Komisí 

v rámci jednání o UNFCCC, jímž je 

zastavit úbytek celosvětové zalesněné 

plochy nejpozději do roku 2030 a snížit 

hrubý úbytek tropických lesů do roku 

2020 nejméně o 50 % ve srovnání se 

současnou úrovní. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 d (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (20d) Unie přijala závazky týkající se 

cílů udržitelného rozvoje Organizace 

spojených národů, jež lze splnit pouze při 

řádné správě lesů a dodržování závazku 

zastavit a zvrátit odlesňování a prosazovat 

opětovné zalesňování. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 e (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (20e) Toto nařízení by se v souladu 

s dohodou UNFCCC mělo řídit přístupem, 

který vychází z dané země, zohledňuje 

rovnost žen a mužů, umožňuje účast všech 

a je plně transparentní, přičemž zároveň 

bere v úvahu zranitelné skupiny, 

společenství a ekosystémy. Navíc by měl 

vycházet z nejlepších dostupných 

vědeckých poznatků a, kde je to vhodné, 

z tradičních znalostí, znalostí původního 

obyvatelstva a místních systémů znalostí 

a řídit se jimi, a to s cílem začlenit 

adaptaci do příslušných 

socioekonomických a environmentálních 

politik a opatření. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 f (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (20f) Lesnictví a lesy by měly být 

spravovány odpovědně a měly by skutečně 

přispívat k ekonomickému rozvoji státu 

a nabízet zemědělcům perspektivní 

ekonomické příležitosti za předpokladu, že 

nebude docházet k odlesňování citlivých 

ekosystémů a k rozvoji plantáží na 

rašeliništích, že se na plantážích bude 
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hospodařit za použití moderních 

agroekologických metod, které 

minimalizují negativní ekologické 

a sociální důsledky, a že budou 

respektována práva k půdě, práva 

místních komunit, lidská práva a práva 

pracovníků. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Toto nařízení přispívá k plnění závazků 

a cílů Pařížské dohody ze strany Unie.  

Odůvodnění 

Nařízení o LULUCF je jedním z pilířů provádění závazků Unie v rámci Pařížské dohody. 

Unie se zavázala omezit nárůst globální teploty pod 2 stupně a pokračovat v úsilí nepřekročit 

1,5 stupně. Plnění závazků Pařížské dohody je životně důležité s cílem zabránit nebezpečným 

dopadům v regionech, které jsou z hlediska změny klimatu nejzranitelnější, včetně malých 

ostrovních rozvojových států, pobřežních regionů jižní Asie a oblastí Afriky trpících suchem. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) obhospodařované mokřady: 

využívání půdy vykazované jako mokřady 

zůstávající mokřady a osídlení, ostatní 

půda přeměněná na mokřady a mokřady 

přeměněné na osídlení a ostatní půdu. 

Odůvodnění 

Rašeliniště a mokřady představují stanoviště s vysokou konzervační hodnotou, v nichž se 

nacházejí nejdůležitější úložiště uhlíku v EU a na zeměkouli. Avšak dojde-li k jejich 

znehodnocení, způsobují emise velkých objemů skleníkových plynů. S cílem zajistit, aby 

nařízení poskytovalo správné pobídky k zachování a obnově takovýchto úložišť uhlíku, by se 
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měly mokřady a rašeliniště povinně započítávat. 

 

Pozměňovací návrh  15 

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 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“) a v dodatku z roku 2013 

k pokynům Mezivládního panelu pro 

změnu klimatu (IPCC) z roku 2006 pro 

národní inventury skleníkových plynů, 

který se týká mokřadů. 

Odůvodnění 

Měly by být zohledněny všechny nejaktuálnější metodiky Mezivládního panelu pro změnu 

klimatu (IPCC) v oblasti započítávání využívání půdy. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy budou usilovat o zvýšení 

pohlcování pro období od roku 2021 do 

roku 2025 a od roku 2026 do roku 2030. 

Pro následná období se zvýší celková 

pohlcení z každého členského státu 

započítávaná podle tohoto nařízení 

v souladu s dlouhodobými cíli Unie 
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v oblasti klimatu a se závazky v rámci 

Pařížské dohody.  

Odůvodnění 

Aby oteplování zůstalo pod hodnotou 1,5 stupně a také hluboko pod 2 stupni, budeme podle 

vědců muset zavést prostředky na pohlcování CO2 z ovzduší, tedy „negativní emise“. 

K dosažení negativních emisí nestačí, aby pohlcování v rámci LULUCF emise pouze 

vyrovnalo, je třeba je převýšit.  

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy započítávají emise 

a pohlcení v důsledku zalesněné 

a odlesněné půdy jako celkové emise 

a pohlcení pro každý rok v období od roku 

2021 do roku 2025 a od roku 2026 do roku 

2030. 

1. Členské státy započítávají emise 

z odlesňování a pohlcení ze zalesňování 

půdy jako celkové emise a pohlcení pro 

každý rok v období od roku 2021 do roku 

2025 a od roku 2026 do roku 2030. 

 

Pozměňovací návrh  18 

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 plán započítávání pro lesnictví 

obsahuje všechny prvky uvedené v příloze 

IV oddílu B a obsahuje navrhované nové 

referenční období pro lesy, které je 

založeno 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, a rovněž zajišťuje, 

aby byl stejný objem biomasy použit pro 

energetické účely a účely spojené 

s pevnou biomasou. 



 

AD\1124384CS.docx 13/15 PE599.579v02-00 

 CS 

Odůvodnění 

Využití biomasy pro pevné účely (trvanlivé produkty) představuje s ohledem na klima lepší 

způsob nakládání s tímto zdrojem místo toho, aby byla biomasa využívána přímo z lesa pro 

energetické účely (okamžitá oxidace). Pokud bude zachována intenzita sklízení, ale vzroste 

objem dřeva využívaného na energii, bude to mít za následek vyšší míru vypouštění CO2, což 

by mělo být započítáno ve vztahu k referenční úrovni. 
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