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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

V prosinci 2015 byla na 21. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně 

klimatu (UNFCCC) přijata Pařížská dohoda. Tato dohoda představuje světový mezník pro 

posílení kolektivního úsilí a urychlení celosvětového přechodu k nízkouhlíkové a klimaticky 

odolné společnosti a nahradí přístup, jehož základ tvoří Kjótský protokol z roku 1997.  Jsou 

zaváděny politiky v zájmu toho, aby byl splněn závazný cíl vytyčený EU a spočívající v 

dosažení snížení domácích emisí skleníkových plynů nejméně o 40 % ve srovnání s rokem 

1990. Dohoda obsahuje dlouhodobý cíl a objasňuje, že k plnění dlouhodobých cílů v oblasti 

zmírňování změny klimatu zásadním způsobem přispěje i využívání půdy a lesů. 

Cílem tohoto návrhu je určit, jak bude odvětví využívání půdy, změny ve využívání půdy a 

lesnictví (LULUCF) od roku 2021 začleněno do rámce politiky EU v oblasti klimatu. Do 

tohoto data budou na základě Kjótského protokolu, jehož platnost vyprší v roce 2020, 

ukládána omezení na EU a na každý z jejích členských států, neboť ty musí zajistit, aby 

odvětví LULUCF neprodukovalo další emise. Proto je nutné dále rozvíjet v rámci EU způsob 

spravování tohoto odvětví.  

Zpravodajka vítá návrh předložený Komisí. Je přesvědčena, že je ambiciózní a že podporuje 

nutnost přijetí spolehlivějšího režimu započítávání, který si klade za cíl přispět k záměru 

snížit emise skleníkových plynů o 40 % do roku 2030.   

Zpravodajka je znepokojena skutečností, že se Komisi svěřuje pravomoc přijímat akty v 

přenesené pravomoci uvedené v článcích 3, 5, 8, 10 a 13, a to po neurčitou dobu. Zpravodajka 

by ráda doporučila zkrácení doby na 5 let v souladu s vykazovanými obdobími 2021–2025 a 

2026–2030.   

Odvětví využívání půdy a lesnictví se nachází v jedinečné pozici, z níž může přispět k účinné 

politice v oblasti klimatu, protože toto odvětví nejenže vypouští skleníkové plyny, ale může 

také odstranit CO2 z atmosféry. Přínos a možnosti nabízené odvětvím lesnictví jsou pro 

zavedení oběhového hospodářství nepostradatelné.  

V předloženém návrhu se zpravodajka v souladu s působností výboru ITRE zabývá klíčovými 

obory v této oblasti, včetně: 

a) navýšení finančních prostředků pro výzkum a rozvoj v oblasti obhospodařování lesů s 

ohledem na zeměpisnou rozmanitost; 

b) využití vesmírných programů EU, jako je satelitní systém Copernicus pro pozorování 

Země, jež poskytují cennou pomoc pro monitorování činnosti v odvětví LULUCF;  

c) potravinového zabezpečení a biologické rozmanitosti; 

d) mezinárodních dohod a dodržování práva EU; 

e) dopadů na členské státy a systémy započítávání EU; 

f) flexibility; 

g) dřevních a jiných trvanlivých lesních produktů; 
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h) referenčních úrovní pro lesy. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 

a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací 

návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Právní východisko 1 a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 s ohledem na protokol (č. 1) Smlouvy o 

fungování Evropské unie o úloze 

vnitrostátních parlamentů v Evropské 

unii, 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Právní východisko 1 b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 s ohledem na protokol (č. 2) Smlouvy o 

fungování Evropské unie o používání 

zásad subsidiarity a proporcionality, 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodněnís 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 

(3) Pařížská dohoda byla ratifikována 

Radou dne 5. října 2016 po udělení 

souhlasu Evropského parlamentu dne 4. 

října 2016 a vstoupila v platnost dne 4. 

listopadu 2016. 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 
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jen „UNFCCC“).10 sekretariátu Rámcové úmluvy Organizace 

spojených národů o změně klimatu (dále 

jen „UNFCCC“).10 

__________________ __________________ 

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  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodněnís 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, kterou podle shody vědců 

vyžaduje svět, aby vstoupil do období 

snižování emisí a negativních emisí. 

V zájmu dosažení tohoto cíle je nutné, aby 

smluvní strany zvýšily své společné úsilí s 

cílem zmírnit změnu klimatu a omezit 

globální oteplování. Je třeba, aby Unie 

nadále stála v čele jako příklad a 

zvyšovala úsilí v oblasti klimatu na 

úrovně, které jsou v souladu s cíli 

Pařížské dohody. Smluvní strany by 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. Pařížská dohoda zdůrazňuje 

úlohu udržitelného obhospodařování lesů 

pro dosažení cíle rovnováhy mezi emisemi 
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a jejich odstraňováním a pro lepší 

přizpůsobení se změně klimatu. 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Toto nařízení by mělo přispívat k 

přeměně směrem k nízkouhlíkovému 

hospodářství a k dosažení cílů Pařížské 

dohody, a zároveň zajišťovat odpovídající 

ochranu biologické rozmanitosti a 

ekosystémů Unie, rovněž prostřednictvím 

opatření na přizpůsobení se změně 

klimatu. V tomto smyslu je třeba 

respektovat provázanost se systémem EU 

pro obchodování s emisemi, rozhodnutím 

o sdíleném úsilí, strategiemi Unie pro 

biologickou rozmanitost a les, směrnicí o 

ptácích a směrnicí o přírodních 

stanovištích. 

Pozměňovací návrh  6 

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) Odvětví LULUCF může přispívat 

ke zmírňování změny klimatu několika 

způsoby, zejména snižováním emisí, jakož 

i zachováváním a posilováním propadů a 

zásob uhlíku a poskytovat trvanlivé 

biologické materiály, které mohou působit 

jako dočasná úložiště uhlík a náhrady 

uhlíku. Pro účinnost opatření, jejichž 

hlavním cílem je zvýšit pohlcování uhlíku, 

mají zásadní význam dlouhodobá stabilita 

a adaptabilita zásobníků uhlíku. V 

dlouhodobém měřítku přinese největší 

udržitelný přínos ke zmírňování emisí 

dlouhodobá udržitelná strategie 

obhospodařování lesa zaměřená na 

zachování nebo zvýšení lesních zásob 

uhlíku a na každoroční udržitelný 
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materiální užitek z lesa; 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Přednostní financování výzkumu v 

oblasti změn klimatu by posílilo úlohu 

odvětví  LULUCF  při zmírňování změny 

klimatu a přizpůsobení se této změně. 

Zejména by posílení výzkumného a 

inovačního programu Unie předem 

uvažované pro období let 2021–2028  

v odvětví LULUCF mimo jiné přispělo k 

prohloubení a rozšíření vědeckých 

znalostí a znalostí místních komunit o 

výkonnosti tohoto odvětví, urychlilo by 

udržitelné inovace, posílilo přechod k 

digitální éře, modernizovalo odbornou 

přípravu a vzdělávání, posílilo odolnost 

odvětví LULUCF a monitorování 

biologické rozmanitosti a působení 

člověka. 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 529/2013/EU11 stanovilo jako 

první krok pravidla započítávání týkající se 

emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení 

způsobených odvětvím LULUCF, a tím 

přispělo k tvorbě politik směřujících k 

zařazení odvětví LULUCF do závazku 

Unie v oblasti snižování emisí. Toto 

nařízení by mělo navazovat na stávající 

pravidla započítávání a pro období 2021–

2030 je aktualizovat a zlepšit. Mělo by 

stanovit povinnosti členských států při 

uplatňování těchto pravidel započítávání a 

povinnost zajistit, aby odvětví LULUCF 

(7) Rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 529/2013/EU11 stanovilo jako 

první krok pravidla započítávání týkající se 

emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení 

způsobených odvětvím LULUCF, a tím 

přispělo k tvorbě politik směřujících k 

zařazení odvětví LULUCF do závazku 

Unie v oblasti snižování emisí. Toto 

nařízení by mělo navazovat na stávající 

pravidla započítávání a pro období 2021–

2030 je aktualizovat a zlepšit. Mělo by za 

všech okolností stanovit povinnosti 

členských států při uplatňování těchto 

pravidel započítávání a povinnost zajistit, 
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celkově neprodukovalo čisté emise. 

Nemělo by stanovit žádné povinnosti v 

oblasti započítávání či podávání zpráv pro 

soukromé subjekty. 

aby odvětví LULUCF celkově 

neprodukovalo čisté emise. Nemělo by 

stanovit žádné povinnosti v oblasti 

započítávání či podávání zpráv pro 

soukromé subjekty a je nezbytné, aby se 

této povinnosti vyvarovaly členské státy 

během provádění tohoto nařízení. 

_________________ _________________ 

11 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 

Rady č. 529/2013/EU ze dne 21. května 

2013 o pravidlech započítávání týkajících 

se emisí skleníkových plynů a jejich 

pohlcení v důsledku činností souvisejících 

s využíváním půdy, změnami ve využívání 

půdy a lesnictvím a o informacích o 

opatřeních týkajících se těchto činností 

(Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 80). 

11 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 

Rady č. 529/2013/EU ze dne 21. května 

2013 o pravidlech započítávání týkajících 

se emisí skleníkových plynů a jejich 

pohlcení v důsledku činností souvisejících 

s využíváním půdy, změnami ve využívání 

půdy a lesnictvím a o informacích o 

opatřeních týkajících se těchto činností 

(Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 80). 

Odůvodnění 

Je to poprvé, kdy jsou pravidla LULUCF začleněna mezi právní povinnosti v rámci EU pro 

ochranu klimatu. Je důležité ujistit soukromé subjekty, že je tento návrh administrativně 

neovlivní. Proto je rovněž důležité, aby členské státy učinily maximum pro to, aby se 

zabránilo vytvoření další zátěže pro soukromé subjekty. 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) S cílem stanovit přesné záznamy o 

emisích a jejich pohlcování v souladu s 

pokyny Mezivládního panelu pro změnu 

klimatu (IPCC) z roku 2006 pro národní 

inventury skleníkových plynů (dále jen 

„pokyny IPCC“) by se měly využívat 

hodnoty vykázané ročně podle nařízení 

(EU) č. 525/2013 pro kategorie využití 

půdy a přechod mezi kategoriemi využití 

půdy, čímž se zjednoduší postupy 

používané podle úmluvy UNFCCC a 

Kjótského protokolu. Půda, u níž dojde k 

přeměně na jinou kategorii využití půdy, 

by se měla považovat za půdu v přechodu 

na tuto kategorii po standardní dobu 

dvaceti let stanovenou v pokynech IPCC. 

(8) S cílem stanovit přesné záznamy o 

emisích a jejich pohlcování v souladu s 

pokyny Mezivládního panelu pro změnu 

klimatu (IPCC) z roku 2006 pro národní 

inventury skleníkových plynů (dále jen 

„pokyny IPCC“) by se měly využívat 

hodnoty vykázané ročně podle nařízení 

(EU) č. 525/2013 pro kategorie využití 

půdy a přechod mezi kategoriemi využití 

půdy, čímž se zjednoduší postupy 

používané podle úmluvy UNFCCC a 

Kjótského protokolu. Půda, u níž dojde k 

přeměně na jinou kategorii využití půdy, 

by se měla považovat za půdu v přechodu 

na tuto kategorii po standardní dobu 

dvaceti let stanovenou v pokynech IPCC. 
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Avšak po zvážení přírodních a 

ekologických okolností, které se mezi 

členskými státy navzájem liší, v 

neposlední řadě v důsledku různých 

geografických a klimatických podmínek, a 

jež mají dopad na skutečné délky 

přechodných období pro změny zásob 

uhlíku, by měly být poskytnuty výjimky z 

obvyklé hodnoty jako odůvodněné podle 

pokynů IPCC. 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

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, a tyto rozdíly mezi 

členskými státy by měly být respektovány. 

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. 

Pozměňovací návrh  11 

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 

(10) Pokud a jakmile se Komise 

rozhodne, že jí při přezkumu vnitrostátních 

plánů započítávání pro lesnictví bude v 
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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 

národních odborníků a doporučení, a 

vybrat dostatečný počet odborníků z 

členských států. 

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 národních 

odborníků a doporučení, a vybrat 

dostatečný počet odborníků z členských 

států; 

Pozměňovací návrh  12 

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 rámci 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. Pravidla započítávání 

stanovená v tomto nařízení by neměla 

bránit ve využívání udržitelné biomasy v 

odvětví energetiky prostřednictvím 

produkce emisí v odvětví LULUCF. 

Pozměňovací návrh  13 

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 

(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 
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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. 

dřeva, jakmile k nim dojde, s cílem 

vytvořit pobídky pro větší využívání 

výrobků z vytěženého dřeva s dlouhou 

životností. Aby bylo možné dále 

podporovat a zahrnovat pozitivní 

substituční účinek, Komise by měla 

prostřednictvím aktu v přenesené 

pravomoci zahrnout více výrobků do 

započítávání pro výrobky z vytěženého 

dřeva. Komise by měla poskytnout pokyny 

k metodickým otázkám souvisejícím se 

započítáváním pro výrobky z vytěženého 

dřeva. 

Pozměňovací návrh  14 

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 

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. 

(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 

reverzi předchozích pohlcení. Vzhledem k 

tomu, že 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 nebo 

odrazovat členské státy od přijímání 

preventivních opatření, jako jsou investice 

za účelem snížení rizika výskytu 
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přírodních poruch. 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) V zájmu zajištění účinného, 

transparentního a nákladově efektivního 

vykazování a ověřování emisí 

skleníkových plynů a pohlcování a dalších 

informací potřebných k posouzení 

dodržování závazků členských států by 

tímto nařízením měly být do nařízení (EU) 

č. 525/2013 začleněny požadavky na 

podávání zpráv a při kontrolách souladu 

podle tohoto nařízení by měly být tyto 

zprávy brány v potaz. Nařízení (EU) č. 

525/2013 by proto mělo být odpovídajícím 

způsobem změněno. Tato ustanovení 

mohou být dále zjednodušena s cílem 

zohlednit případné změny, pokud jde o 

integrované řízení energetické unie, s 

ohledem na něž se v pracovním programu 

Komise předpokládá předložení návrhu do 

konce roku 2016. 

(15) V zájmu zajištění a zabezpečení 

účinného, transparentního a nákladově 

efektivního vykazování a ověřování emisí 

skleníkových plynů a pohlcování a dalších 

informací potřebných k posouzení 

dodržování závazků členských států by 

tímto nařízením měly být do nařízení (EU) 

č. 525/2013 začleněny požadavky na 

podávání zpráv a při kontrolách souladu 

podle tohoto nařízení by měly být tyto 

zprávy brány v potaz. Nařízení (EU) č. 

525/2013 by proto mělo být odpovídajícím 

způsobem změněno. Tato ustanovení 

mohou být dále zjednodušena s cílem 

zohlednit případné změny, pokud jde o 

integrované řízení energetické unie, s 

ohledem na něž se v pracovním programu 

Komise předpokládá předložení návrhu do 

konce roku 2016. 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15a) Úmluva UNFCCC zavazuje Unii a 

její členské státy, aby vypracovávaly, 

pravidelně aktualizovaly, zveřejňovaly a 

předkládaly konferenci smluvních stran 

UNFCCC národní inventury 

antropogenních emisí ze zdrojů a snížení 

pomocí propadů všech skleníkových plynů 

za použití srovnatelných postupů 

dohodnutých na konferenci smluvních 

stran UNFCCC. Inventury skleníkových 

plynů jsou nezbytné pro monitorování 

toho, jak je prováděna dimenze snižování 

uhlíku, a pro posouzení dodržování 
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právních předpisů v oblasti klimatu. 

Povinnosti členských států ohledně zřízení 

a správy vnitrostátní inventur jsou 

stanoveny v nařízení (o energetické 

správě, COM (2016)759). 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Komisi by měla být případně v 

souladu s jejím ročním pracovním 

programem nápomocna Evropská 

agentura pro životní prostředí, pokud jde o 

systém podávání výročních zpráv o 

emisích skleníkových plynů a jejich 

pohlcení, posouzení informací o politikách 

a opatřeních a o národních odhadech, 

vyhodnocení plánovaných dodatečných 

politik a opatření a kontroly souladu, které 

Komise provádí podle tohoto nařízení. 

(16) Evropská agentura pro životní 

prostředí (EEA) by měla být případně 

nápomocná Komisi v souladu s jejím 

ročním pracovním programem, pokud jde o 

systém podávání výročních zpráv o 

emisích skleníkových plynů a jejich 

pohlcení, posouzení informací o politikách 

a opatřeních a o národních odhadech, 

vyhodnocení plánovaných dodatečných 

politik a opatření a kontroly souladu, které 

Komise provádí podle tohoto nařízení. 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) K usnadnění sběru údajů a zlepšení 

metodiky by využívání půdy mělo být 

inventarizováno a vykazováno pomocí 

geografického sledování každé půdní 

plochy, jež odpovídá systémům sběru 

údajů na vnitrostátní úrovni a na úrovni 

EU. Nejvhodnější bude využívání 

stávajících programů a šetření Unie a 

členských států při sběru údajů, včetně 

statistického průzkumu využití půdy a 

krajinného pokryvu (LUCAS) a 

Evropského programu monitorování země 

COPERNICUS. Správa údajů, včetně 

jejich sdílení pro opětovné použití zpráv a 

šíření, by měla být v souladu se směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES 

o zřízení Infrastruktury pro prostorové 

(17) K usnadnění sběru údajů a zlepšení 

metodiky by využívání půdy mělo být 

výslovně inventarizováno a vykazováno 

pomocí geografického sledování každé 

půdní plochy, jež odpovídá systémům 

sběru údajů na vnitrostátní úrovni a na 

úrovni EU. Nejvhodnější bude využívání 

stávajících programů a šetření Unie a 

členských států při sběru údajů, včetně 

statistického průzkumu využití půdy a 

krajinného pokryvu (LUCAS) a 

Evropského programu monitorování země 

COPERNICUS, zejména prostřednictvím 

mise Sentinel 2 a evropských systémů 

družicové navigace Galileo a EGNOS, 

které mohou být použity ke sledování 

využití půdy. Správa údajů, včetně jejich 
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informace v Evropském společenství. sdílení pro opětovné použití zpráv a šíření, 

by měla být v souladu se směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES 

o zřízení Infrastruktury pro prostorové 

informace v Evropském společenství. 

Pozměňovací návrh  19 

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 

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 

(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 (SFEU), 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 

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 
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v přenesené pravomoci. v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Konečným cílem tohoto nařízení je přispět 

ke globálnímu závazku omezit vzrůst 

teplot na nejvýše 2 stupně ve srovnání s 

úrovní před průmyslovou revolucí a 

pokračovat v úsilí o omezení globálního 

oteplování na 1,5 stupně. 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) obhospodařované mokřady: využití 

půdy vykazované jako mokřady zůstávající 

mokřady a osídlení, ostatní půda 

přeměněná na mokřady a mokřady 

přeměněné na osídlení a ostatní půdu; 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členský stát se může rozhodnout, 

že do rozsahu svého závazku podle článku 

4 zahrne obhospodařované mokřady, 

vymezené jako využití půdy vykazované 

jako mokřady zůstávající mokřady a 

osídlení, ostatní půda přeměněná na 

mokřady a mokřady přeměněné na 

osídlení a ostatní půdu. Pokud se členský 

stát rozhodne tak učinit, započítá emise a 

pohlcení z obhospodařovaných mokřadů v 

souladu s tímto nařízením. 

2. Členské státy, které nemají zvláštní 

kategorii započítávání pro 

obhospodařované mokřady ke dni [den 

vstupu v platnost], mohou využít 

přechodné období pěti let od [den vstupu v 

platnost], aby shromáždily spolehlivé a 

transparentní údaje o obhospodařovaných 

mokřadech a zavedly systém podávání 

zpráv v souladu s tímto nařízením. 

Vhodnost těchto údajů a systému 

podávání zpráv se posuzuje jako součást 

kontroly souladu uvedené v článku 12. 
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Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Při započítávání zalesněné půdy, 

odlesněné půdy a obdělávané lesní půdy 

členské státy zahrnou kategorii 

započítávání vztahující se k výrobkům z 

vytěženého dřeva v souladu s článkem 9. 

Pozměňovací návrh  24 

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 a všech příslušných 

doplňkových pokynů IPCC  (dále jen 

„pokyny IPCC“). 

Pozměňovací návrh  25 

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 

Pro období od roku 2021 do roku 2025 a 

od roku 2026 do roku 2030 členské státy 

zajistí, jako minimální standardy, 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 
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započítáno v souladu s tímto nařízením. tímto nařízením. 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 S cílem splnit dlouhodobé závazky Unie 

podle Pařížské dohody předloží členské 

státy Komisi akční plán, jenž bude v 

souladu s postupem stanoveným v 

nařízení [o energetické správě, COM 

(2016)759], v němž stanoví dlouhodobé 

cíle na zvýšení pohlcení a zásob uhlíku i 

praktiky udržitelné správy lesa. 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Při přípravě svých vnitrostátních 

započítávání zajistí členské státy, aby byly 

činnosti využití půdy koherentní se 

strategiemi Unie pro biologickou 

rozmanitost a pro les.  

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Odchylně od požadavku týkajícího 

se použití standardní hodnoty stanovené v 

čl. 5 odst. 3 může členský stát převést 

ornou půdu, pastviny, mokřady, osídlení a 

ostatní půdu z kategorie takovéto půdy 

přeměněné na lesní půdu do kategorie lesní 

půdy zůstávající lesní půdou po 30 letech 

ode dne přeměny. 

2. Odchylně od požadavku týkajícího 

se použití standardní hodnoty stanovené v 

čl. 5 odst. 3 může členský stát převést 

ornou půdu, pastviny, mokřady, osídlení a 

ostatní půdu z kategorie takovéto půdy 

přeměněné na lesní půdu do kategorie lesní 

půdy zůstávající lesní půdou po 30 letech 

ode dne přeměny. Jakékoli rozhodnutí o 

udělení takové výjimky je založeno na 

pokynech IPCC a schvaluje je tým pro 
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přezkum zřízený podle čl. 8 odst. 5. 

Pozměňovací návrh  29 

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 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. 

Pozměňovací návrh  30 

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 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. Na žádost členských 

států poskytne Komise vedení a 

technickou pomoc. 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vnitrostátní plán započítávání pro lesnictví 

obsahuje všechny prvky uvedené v příloze 

Vnitrostátní plán započítávání pro lesnictví 

obsahuje všechny prvky uvedené v příloze 



 

AD\1126632CS.docx 19/27 PE592.164v03-00 

 CS 

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. 

IV oddílu B a obsahuje navrhovanou 

novou referenční úroveň pro lesy, která je 

založena na stávajících postupech 

obhospodařování lesů, zdokumentovaných 

do roku 2017 pro období 2021–2025 a do 

roku 2022 pro období 2026–2030 pro 

jednotlivé typy lesů a věkové třídy lesů v 

členských státech, vyjádřeno v tunách 

ekvivalentu CO2 ročně. 

Pozměňovací návrh  32 

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 plán započítávání pro lesnictví 

se zveřejní, včetně zveřejnění na internetu, 

a je předmětem veřejných konzultací. 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 4 

 

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 vnitrostátním 

plánu započítávání pro lesnictví a metod a 

údajů použitých při vykazování 

obhospodařované lesní půdy. Použijí se 

nejnovější ověřená započítání využití půdy 

a lesních podmínek. 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 i pro podání zprávy o 

pozitivních vstupech jako důsledku 

politiky udržitelného obhospodařování 

lesa platné v daném období.  

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 5 
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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. Týn pro přezkum složený z 

vybraných odborníků Komise a členských 

států 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. Členské státy 

poskytnou týmu pro přezkum veškeré 

údaje a informace požadované pro 

provedení přezkumu a posouzení. Je-li to 

nezbytné k zajištění souladu se zásadami a 

požadavky stanovenými v odstavcích 3 a 4 

a v čl. 5 odst. 1, přepočítá příslušný 

členský stát navrhované nové nebo 

opravené referenční úrovně pro lesy. Za 

účelem zlepšení transparentnosti Komise 

sestaví syntetickou zprávu s doporučeními 

a tuto zprávu zveřejní, včetně zveřejnění 

na internetu. 

Pozměňovací návrh  35 

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 

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. 

6. Komise přijme v souladu s článkem 

14 akty v přenesené pravomoci za účelem 

změny přílohy II na základě přezkumu 

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. První z těchto aktů v přenesené 

pravomoci, založený na podkladech od 

členských států podle odstavce 3, se 

přijme nejpozději do 31. prosince 2019 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 
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v příloze II. 

Pozměňovací návrh  36 

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 

započítají emise a pohlcení plynoucí ze 

změn v zásobníku výrobků z vytěženého 

dřeva spadajících do následujících 

kategorií: 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Komise do 31. prosince 2019 přijme akt v 

přenesené pravomoci podle článku 14 s 

cílem aktualizovat kategorie v zásobníku 

výrobků z vytěženého dřeva o další 

produkty, které mají kladný substituční 

efekt, se zohledněním příspěvku členských 

států pro podkategorie rozčleněné podle 

jednotlivých zemí. Tato aktualizace se 

provede na základě pokynů IPCC a 

zajišťuje integritu započítávání LULUCF 

z hlediska životního prostředí. 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Do zprávy uvedené v článku 15 se 

zahrnou dopady mechanismu pružnosti 
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stanovené v tomto článku. 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise provede komplexní 

přezkum zpráv o splnění požadavků pro 

účely posouzení souladu s článkem 4. 

2. Komise provede komplexní 

přezkum zpráv o splnění požadavků pro 

účely posouzení souladu s článkem 4 a 

odůvodní jakékoli rozdíly. 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise zaznamenává množství 

emisí a pohlcení pro každou kategorii 

započítávání využití půdy v jednotlivých 

členských státech a zajistí přesné 

započítání při uplatnění flexibility podle 

článku 11 v registru Unie zřízeném podle 

článku 10 nařízení (EU) č. 525/2013. 

Ústřední správce provede automatickou 

kontrolu každé transakce podle tohoto 

nařízení a v případě potřeby transakce 

zastaví, aby bylo zajištěno, že nedochází k 

žádným nesrovnalostem. Tyto informace se 

zpřístupňují veřejnosti. 

1. Komise zaznamenává množství 

emisí a pohlcení pro každou kategorii 

započítávání využití půdy v jednotlivých 

členských státech a zajistí přesné 

započítání při uplatnění flexibility podle 

článku 11 v registru Unie zřízeném podle 

článku 10 nařízení (EU) č. 525/2013. 

Ústřední správce provede automatickou a 

úplnou kontrolu každé transakce podle 

tohoto nařízení a v případě potřeby 

transakce zastaví, aby bylo zajištěno, že 

nedochází k žádným nesrovnalostem. 

Členské státy obdrží zpětnou vazbu, jež 

bude zahrnovat právo na odpověď. 

Jakákoli žádost členského států o opravu 

se překládá v rozumné době. Komise 

zajistí sledovatelnost těchto událostí a 

zveřejní tyto informace na internetu. 

Pozměňovací návrh  41 

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 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článcích 3, 5, 8, 9, 10 
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13 je svěřena Komisi na dobu neurčitou, 

která začne plynout od [datum vstupu v 

platnost]. 

a 13 je svěřena Komisi na dobu 5 let, která 

začne plynout od [datum vstupu v 

platnost]. 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Před přijetím aktu v přenesené 

pravomoci vede Komise konzultace s 

odborníky jmenovanými jednotlivými 

členskými státy v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 

dne 13. dubna 2016. 

4. Před přijetím aktu v přenesené 

pravomoci vede Komise konzultace a 

pracuje na vypracování společného 

postoje s odborníky jmenovanými 

jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v 

interinstitucionální dohodě o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 

2016. 

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 

plynů do roku 2030 a jeho příspěvku k 

cílům Pařížské dohody a v případě potřeby 

může předložit návrhy. 

Do šesti měsíců od svolání facilitativního 

dialogu podle UNFCCC v roce 2018, v 

roce 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 

plynů do roku 2030 a jeho příspěvku k 

dlouhodobým cílům Pařížské dohody a v 

případě potřeby může předložit návrhy na 

aktualizaci tohoto nařízení a jeho ambicí 

v souladu s vývojem na základě 

facilitativního dialogu podle UNFCCC a 

nejnovějších vědeckých poznatků. 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Příloha IV – část A – odst. 1 – písm. a a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) referenční úrovně přispějí k 

zachování nebo zvýšení zásob lesního 

uhlíku a zároveň umožní dosáhnout 

udržitelných ročních výnosů z lesa, pokud 

jde o dřevo, dřevné vlákno nebo energii; 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

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

 

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 

obhospodařované lesní půdy, aby bylo 

zaručeno, že jsou řádně započítány emise a 

pohlcení v důsledku používání biomasy; 

Pozměňovací návrh  46 

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  47 

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 

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 programech a 

politikách členských států v oblasti 
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strategii EU v oblasti biologické 

rozmanitosti; 

lesnictví, strategii Unie v oblasti 

biologické rozmanitosti a strategie Unie v 

oblasti biohospodářství; 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Příloha IV – část A – odst. 1 – písm. g a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ga) Referenční úrovně prokáží, že 

jejich tvorba pro lesy přímo nezahrnovala 

předpoklady či odhady týkající se politik 

nebo předpokladů členských států nebo 

Unie, nebo odhady založené na 

předpokládaných budoucích změnách ve 

členském státě nebo politikách Unie.  
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