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Pozměňovací návrh 69
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o účetních 
pravidlech a akčních plánech týkajících se 
emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení 
v důsledku činností souvisejících 
s využíváním půdy, změnami využívání 
půdy a lesnictvím

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o účetních 
pravidlech týkajících se emisí 
skleníkových plynů a jejich pohlcení 
v důsledku činností souvisejících 
s využíváním půdy, změnami využívání 
půdy a lesnictvím

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Gaston Franco, Sophie Auconie

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Unijní odvětví využívání půdy, změn 
využívání půdy a lesnictví („LULUCF“) 
vykazuje čistý propad emisí a je odvětvím, 
které z ovzduší pohlcuje skleníkové plyny 
v množství, jež odpovídá významnému 
podílu celkových emisí Unie. V důsledku 
změn v množství uhlíku ukládaného ve 
vegetaci a půdě dochází k antropogenním 
emisím a pohlcením skleníkových plynů. 
Tyto emise a pohlcení skleníkových plynů 
z odvětví LULUCF se nezapočítávají do 
cílů Unie snížit emise skleníkových plynů 
do roku 2020 o 20 % podle rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí 
členských států snížit emise skleníkových 
plynů, aby byly splněny závazky 
Společenství v oblasti snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2020200, 

(1) Unijní odvětví využívání půdy, změn 
využívání půdy a lesnictví („LULUCF“) 
vykazuje čistý propad emisí a je odvětvím,
které z ovzduší pohlcuje skleníkové plyny 
v množství, jež odpovídá významnému 
podílu celkových emisí Unie. V důsledku 
změn v množství uhlíku ukládaného ve 
vegetaci a půdě dochází k antropogenním 
emisím a pohlcením skleníkových plynů. 
Vyšší míra udržitelného využívání 
výrobků z vytěženého dřeva může 
podstatně snížit emise a posílit pohlcení 
z ovzduší. Tyto emise a pohlcení 
skleníkových plynů z odvětví LULUCF se 
nezapočítávají do cílů Unie snížit emise 
skleníkových plynů do roku 2020 o 20 % 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady 406/2009/ES ze dne 23. dubna 
2009 o úsilí členských států snížit emise 
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a podle směrnice 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/ES21, avšak započítává se 
z části do kvantifikovaného cíle Unie 
omezení a snížení emisí podle čl. 3 odst. 3 
Kjótského protokolu („Kjótský protokol“) 
k Rámcové úmluvě Organizace spojených 
národů o změně klimatu („UNFCCC“), 
který byl schválen rozhodnutím Rady 
2002/358/ES22.

skleníkových plynů, aby byly splněny 
závazky Společenství v oblasti snížení 
emisí skleníkových plynů do roku 202020, 
a podle směrnice 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/ES21, avšak započítává se 
z části do kvantifikovaného cíle Unie 
omezení a snížení emisí podle čl. 3 odst. 3 
Kjótského protokolu („Kjótský protokol“) 
k Rámcové úmluvě Organizace spojených 
národů o změně klimatu („UNFCCC“), 
který byl schválen rozhodnutím Rady 
2002/358/ES22.

Or. en

Odůvodnění

Zohlednění změn zásob uhlíku způsobených zejména výrobky z vytěženého dřeva v národní 
inventarizaci skleníkových plynů představuje velkou příležitost, pokud jde o plnění cílů 
členských států v oblasti snižování emisí skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 71
Gaston Franco, Sophie Auconie

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V souladu s plánem EU, aby byl do 
roku 2050 uskutečněn přechod na 
nízkouhlíkové hospodářství, je nezbytné 
o využití půdy uvažovat komplexně 
a zabývat se odvětvím LULUCF v rámci 
politiky Unie v oblasti klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Elisabeth Köstinger
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Článek 9 rozhodnutí č. 406/2009/ES 
vyžaduje, aby Komise posoudila 
podmínky, podle nichž budou emise 
skleníkových plynů a pohlcení 
v souvislosti s využíváním půdy, změnami 
využívání půdy a lesnictvím začleněny do 
závazku Unie v oblasti snížení emisí 
skleníkových plynů, přičemž se zajistí 
trvalost a ekologická vyváženost příspěvku 
odvětví a zároveň důsledné monitorování 
a přesné účetnictví příslušných emisí 
a pohlcení. Toto rozhodnutí by proto jako 
první krok mělo stanovit účetní pravidla, 
která se použijí na emise skleníkových 
plynů a pohlcení z odvětví LULUCF. Aby 
se mezitím zachovaly a rozšířily zásoby 
uhlíku, je třeba rovněž stanovit povinnost 
členských států přijmout akční plány 
LULUCF, které stanoví opatření pro 
omezení nebo snížení emisí a pro 
zachování nebo zvýšení pohlcení z odvětví 
LULUCF.

(2) Článek 9 rozhodnutí č. 406/2009/ES 
vyžaduje, aby Komise posoudila 
podmínky, podle nichž budou emise 
skleníkových plynů a pohlcení 
v souvislosti s využíváním půdy, změnami 
využívání půdy a lesnictvím začleněny do 
závazku Unie v oblasti snížení emisí 
skleníkových plynů, přičemž se zajistí 
trvalost a ekologická vyváženost příspěvku 
odvětví a zároveň důsledné monitorování 
a přesné účetnictví příslušných emisí 
a pohlcení. Toto rozhodnutí by proto jako 
první krok mělo stanovit účetní pravidla, 
která se použijí na emise skleníkových 
plynů a pohlcení z odvětví LULUCF.

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Článek 9 rozhodnutí č. 406/2009/ES 
vyžaduje, aby Komise posoudila 
podmínky, podle nichž budou emise 
skleníkových plynů a pohlcení 
v souvislosti s využíváním půdy, změnami 
využívání půdy a lesnictvím začleněny do 
závazku Unie v oblasti snížení emisí 

(2) Článek 9 rozhodnutí č. 406/2009/ES 
vyžaduje, aby Komise posoudila 
podmínky, podle nichž budou emise 
skleníkových plynů a pohlcení
v souvislosti s využíváním půdy, změnami 
využívání půdy a lesnictvím začleněny do 
závazku Unie v oblasti snížení emisí 
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skleníkových plynů, přičemž se zajistí 
trvalost a ekologická vyváženost příspěvku 
odvětví a zároveň důsledné monitorování 
a přesné účetnictví příslušných emisí 
a pohlcení. Toto rozhodnutí by proto jako 
první krok mělo stanovit účetní pravidla, 
která se použijí na emise skleníkových 
plynů a pohlcení z odvětví LULUCF. Aby 
se mezitím zachovaly a rozšířily zásoby 
uhlíku, je třeba rovněž stanovit povinnost 
členských států přijmout akční plány 
LULUCF, které stanoví opatření pro 
omezení nebo snížení emisí a pro 
zachování nebo zvýšení pohlcení z odvětví 
LULUCF.

skleníkových plynů, přičemž se zajistí 
trvalost a ekologická vyváženost příspěvku 
odvětví a zároveň důsledné monitorování 
a přesné účetnictví příslušných emisí 
a pohlcení. Toto rozhodnutí by proto jako 
první krok mělo stanovit účetní pravidla, 
která se použijí na emise skleníkových 
plynů a pohlcení z odvětví LULUCF. Aby 
se mezitím zachovaly a rozšířily zásoby 
uhlíku, je třeba rovněž stanovit povinnost 
členských států přijmout v rámci jejich 
strategií nízkouhlíkového růstu opatření 
na podporu udržitelného 
obhospodařování lesů a udržitelného 
využívání půdy s cílem omezit nebo snížit 
emise a zachovat nebo zvýšit pohlcení 
z odvětví LULUCF.

Or. en

Odůvodnění

Národní akční plány by vytvořily další zátěž na úrovni členských států, aniž by měly jasnou 
přidanou hodnotu. Vedly by ke zdvojení právní úpravy, neboť navrhované akční plány by 
platily souběžně s opatřeními v oblasti zemědělství a ochrany životního prostředí v rámci 
druhého pilíře společné zemědělské politiky. Členské státy by namísto toho měly v rámci 
svých strategií nízkouhlíkového rozvoje zavést opatření na podporu udržitelného 
obhospodařování lesů a udržitelného využívání půdy.

Pozměňovací návrh 74
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Článek 9 rozhodnutí č. 406/2009/ES 
vyžaduje, aby Komise posoudila 
podmínky, podle nichž budou emise 
skleníkových plynů a pohlcení 
v souvislosti s využíváním půdy, změnami 
využívání půdy a lesnictvím začleněny do 
závazku Unie v oblasti snížení emisí 
skleníkových plynů, přičemž se zajistí 
trvalost a ekologická vyváženost příspěvku 

(2) Článek 9 rozhodnutí č. 406/2009/ES 
vyžaduje, aby Komise posoudila 
podmínky, podle nichž budou emise 
skleníkových plynů a pohlcení 
v souvislosti s využíváním půdy, změnami 
využívání půdy a lesnictvím začleněny do 
závazku Unie v oblasti snížení emisí 
skleníkových plynů, přičemž se zajistí 
trvalost a ekologická vyváženost příspěvku 
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odvětví a zároveň důsledné monitorování 
a přesné účetnictví příslušných emisí 
a pohlcení. Toto rozhodnutí by proto jako 
první krok mělo stanovit účetní pravidla, 
která se použijí na emise skleníkových 
plynů a pohlcení z odvětví LULUCF. Aby 
se mezitím zachovaly a rozšířily zásoby 
uhlíku, je třeba rovněž stanovit povinnost 
členských států přijmout akční plány 
LULUCF, které stanoví opatření pro 
omezení nebo snížení emisí a pro 
zachování nebo zvýšení pohlcení z odvětví 
LULUCF.

odvětví a zároveň důsledné monitorování 
a přesné účetnictví příslušných emisí 
a pohlcení. Toto rozhodnutí by proto jako 
první krok mělo stanovit účetní pravidla, 
která se použijí na emise skleníkových 
plynů a pohlcení z odvětví LULUCF.

Or. en

Odůvodnění

Národní akční plány by vytvořily další zátěž na úrovni členských států, aniž by měly jasnou 
přidanou hodnotu. Vedlo by to ke zdvojení právní úpravy, neboť by tyto akční plány platily 
souběžně s opatřeními v oblasti zemědělství a ochrany životního prostředí v rámci druhého 
pilíře společné zemědělské politiky.

Pozměňovací návrh 75
Romana Jordan

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Článek 9 rozhodnutí č. 406/2009/ES 
vyžaduje, aby Komise posoudila
podmínky, podle nichž budou emise 
skleníkových plynů a pohlcení 
v souvislosti s využíváním půdy, změnami 
využívání půdy a lesnictvím začleněny do 
závazku Unie v oblasti snížení emisí 
skleníkových plynů, přičemž se zajistí
trvalost a ekologická vyváženost příspěvku 
odvětví a zároveň důsledné monitorování 
a přesné účetnictví příslušných emisí 
a pohlcení. Toto rozhodnutí by proto jako 
první krok mělo stanovit účetní pravidla, 
která se použijí na emise skleníkových 
plynů a pohlcení z odvětví LULUCF. Aby 

(2) Podle článku 9 rozhodnutí č. 
406/2009/ES Komise posoudí podmínky 
týkající se odvětí LULUCF v Unii 
a závazky členských států ke snižování 
emisí skleníkových plynů s cílem zajistit
trvalost a ekologickou vyváženost 
příspěvku odvětví LULUCF a důsledné 
monitorování a přesné účetnictví. Jako 
výsledek tohoto posouzení navrhuje 
Komise tzv. legislativní balíček LULUCF 
zahrnující dva vzájemné propojené 
legislativní akty: rozhodnutí o účetních 
pravidlech týkajících se odvětví LULUCF 
jako první krok a legislativní akt 
o formálním zařazení odvětví LULUCF do 
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se mezitím zachovaly a rozšířily zásoby 
uhlíku, je třeba rovněž stanovit povinnost 
členských států přijmout akční plány 
LULUCF, které stanoví opatření pro 
omezení nebo snížení emisí a pro 
zachování nebo zvýšení pohlcení z odvětví 
LULUCF.

závazků Unie a členských států v oblasti 
snižování emisí skleníkových plynů jako 
krok druhý. Toto rozhodnutí by proto mělo 
stanovit účetní pravidla, která se použijí na 
emise skleníkových plynů a pohlcení 
z odvětví LULUCF. Aby se mezitím 
zachovaly a rozšířily zásoby uhlíku, je 
třeba rovněž stanovit povinnost členských 
států přijmout akční plány LULUCF, které 
stanoví opatření pro omezení nebo snížení 
emisí a pro zachování nebo zvýšení 
pohlcení z odvětví LULUCF. Druhý 
legislativní návrh o formálním zařazení 
odvětví LULUCF do závazků Unie 
a členských států v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů bude následovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Článek 9 rozhodnutí č. 406/2009/ES 
vyžaduje, aby Komise posoudila 
podmínky, podle nichž budou emise 
skleníkových plynů a pohlcení 
v souvislosti s využíváním půdy, změnami 
využívání půdy a lesnictvím začleněny do 
závazku Unie v oblasti snížení emisí 
skleníkových plynů, přičemž se zajistí 
trvalost a ekologická vyváženost příspěvku 
odvětví a zároveň důsledné monitorování 
a přesné účetnictví příslušných emisí 
a pohlcení. Toto rozhodnutí by proto jako 
první krok mělo stanovit účetní pravidla, 
která se použijí na emise skleníkových 
plynů a pohlcení z odvětví LULUCF. Aby 
se mezitím zachovaly a rozšířily zásoby 
uhlíku, je třeba rovněž stanovit povinnost 
členských států přijmout akční plány 
LULUCF, které stanoví opatření pro 

(2) Článek 9 rozhodnutí č. 406/2009/ES 
vyžaduje, aby Komise posoudila 
podmínky, podle nichž budou emise 
skleníkových plynů a pohlcení 
v souvislosti s využíváním půdy, změnami 
využívání půdy a lesnictvím začleněny do 
závazku Unie v oblasti snížení emisí 
skleníkových plynů, přičemž se zajistí 
trvalost a ekologická vyváženost příspěvku 
odvětví a zároveň důsledné monitorování 
a přesné účetnictví příslušných emisí 
a pohlcení. Toto rozhodnutí by proto jako 
první krok mělo stanovit účetní pravidla, 
která se použijí na emise skleníkových 
plynů a pohlcení z odvětví LULUCF.



AM\909081CS.doc 9/80 PE492.911v01-00

CS

omezení nebo snížení emisí a pro 
zachování nebo zvýšení pohlcení z odvětví 
LULUCF.

Or. sv

Pozměňovací návrh 77
Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Článek 9 rozhodnutí č. 406/2009/ES 
vyžaduje, aby Komise posoudila
podmínky, podle nichž budou emise 
skleníkových plynů a pohlcení 
v souvislosti s využíváním půdy, změnami 
využívání půdy a lesnictvím začleněny do 
závazku Unie v oblasti snížení emisí 
skleníkových plynů, přičemž se zajistí
trvalost a ekologická vyváženost příspěvku 
odvětví a zároveň důsledné monitorování 
a přesné účetnictví příslušných emisí 
a pohlcení. Toto rozhodnutí by proto jako 
první krok mělo stanovit účetní pravidla, 
která se použijí na emise skleníkových 
plynů a pohlcení z odvětví LULUCF. Aby 
se mezitím zachovaly a rozšířily zásoby 
uhlíku, je třeba rovněž stanovit povinnost 
členských států přijmout akční plány 
LULUCF, které stanoví opatření pro 
omezení nebo snížení emisí a pro 
zachování nebo zvýšení pohlcení z odvětví 
LULUCF.

(2) Podle článku 9 rozhodnutí č. 
406/2009/ES Komise posoudí podmínky 
týkající se odvětí LULUCF v Unii 
a závazky členských států ke snižování 
emisí skleníkových plynů s cílem zajistit
trvalost a ekologickou vyváženost 
příspěvku odvětví LULUCF a důsledné 
monitorování a přesné účetnictví. Jako 
výsledek tohoto posouzení navrhuje 
Komise tzv. legislativní balíček LULUCF 
zahrnující dva vzájemné propojené 
legislativní akty: rozhodnutí o účetních 
pravidlech týkající se odvětví LULUCF 
jako první krok a legislativní akt 
o formálním zařazení odvětví LULUCF do 
závazků Unie a členských států v oblasti 
snižování emisí skleníkových plynů jako 
krok druhý. Toto rozhodnutí by proto mělo 
stanovit účetní pravidla, která se použijí na 
emise skleníkových plynů a pohlcení 
z odvětví LULUCF. Aby se mezitím 
zachovaly a rozšířily zásoby uhlíku, je 
třeba rovněž stanovit povinnost členských 
států přijmout akční plány LULUCF, které 
stanoví opatření pro omezení nebo snížení 
emisí a pro zachování nebo zvýšení 
pohlcení z odvětví LULUCF. Druhý 
legislativní návrh o formálním zařazení 
odvětví LULUCF do závazků Unie 
a členských států v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů bude následovat.
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Pozměňovací návrh 78
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Toto rozhodnutí stanoví povinnosti 
členských států při provádění těchto 
účetních pravidel a akčních plánů. 
Nestanoví žádné povinnosti v oblasti 
účetnictví či podávání zpráv pro soukromé 
subjekty včetně zemědělců a lesníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Kriton Arsenis, Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Toto rozhodnutí stanoví povinnosti 
členských států při provádění těchto 
účetních pravidel a akčních plánů. 
Nestanoví žádné povinnosti v oblasti 
účetnictví či podávání zpráv pro soukromé 
subjekty včetně zemědělců a lesníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na 17. zasedání konference smluvních 
stran UNFCCC, která se sešla v Durbanu 
v prosinci 2011, bylo přijato rozhodnutí –
/CMP.7 konference smluvních stran 
jednající jako shromáždění smluvních stran 
Kjótského protokolu („rozhodnutí –
/CMP.7“). Uvedené rozhodnutí stanoví 
účetní pravidla pro odvětví LULUCF od 
druhého kontrolního období v rámci 
Kjótského protokolu. Toto rozhodnutí by 
mělo být v souladu s uvedeným 
rozhodnutím, aby byla zajištěna 
odpovídající úroveň soudržnosti mezi 
vnitřními pravidly Unie a metodikami 
schválenými v rámci UNFCCC. Toto 
rozhodnutí by rovněž mělo zohlednit 
zvláštnosti unijního odvětví LULUCF.

(3) Na 17. zasedání konference smluvních 
stran UNFCCC, která se sešla v Durbanu 
v prosinci 2011, bylo přijato rozhodnutí –
2/CMP.7 konference smluvních stran 
jednající jako shromáždění smluvních stran 
Kjótského protokolu („rozhodnutí –
2/CMP.7“) a rozhodnutí 16/CMP.1. 
Uvedené rozhodnutí stanoví účetní 
pravidla pro odvětví LULUCF od druhého 
kontrolního období v rámci Kjótského 
protokolu. Toto rozhodnutí by mělo být 
v souladu s uvedeným rozhodnutím, aby 
byla zajištěna odpovídající úroveň 
soudržnosti mezi vnitřními pravidly Unie 
a metodikami schválenými v rámci 
UNFCCC s cílem zabránit jakémukoli 
zdvojování zpráv podávaných členskými 
státy. Toto rozhodnutí by rovněž mělo 
zohlednit zvláštnosti unijního odvětví 
LULUCF.

Or. en

Odůvodnění

Je zásadní, aby byl rámec EU pro odvětví LULUCF v souladu s mezinárodními pravidly pro 
usnadnění podávání zpráv členskými státy a aby se zabránilo vzájemnému narušování 
různých rámců. Uvedení do souladu s mezinárodním rámcem (rozhodnutí 2/CMP.7 
a rozhodnutí 16/CMP.1) by usnadnilo podávání zpráv členskými státy a zajistilo jednotnost.

Pozměňovací návrh 81
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na 17. zasedání konference smluvních 
stran UNFCCC, která se sešla v Durbanu 
v prosinci 2011, bylo přijato rozhodnutí –
/CMP.7 konference smluvních stran 
jednající jako shromáždění smluvních stran 

(3) Na 17. zasedání konference smluvních 
stran UNFCCC, která se sešla v Durbanu 
v prosinci 2011, bylo přijato rozhodnutí –
/CMP.7 konference smluvních stran 
jednající jako shromáždění smluvních stran 
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Kjótského protokolu („rozhodnutí –
/CMP.7“). Uvedené rozhodnutí stanoví 
účetní pravidla pro odvětví LULUCF od 
druhého kontrolního období v rámci 
Kjótského protokolu. Toto rozhodnutí by 
mělo být v souladu s uvedeným 
rozhodnutím, aby byla zajištěna 
odpovídající úroveň soudržnosti mezi 
vnitřními pravidly Unie a metodikami 
schválenými v rámci UNFCCC. Toto 
rozhodnutí by rovněž mělo zohlednit 
zvláštnosti unijního odvětví LULUCF.

Kjótského protokolu („rozhodnutí 
2/CMP.7“) a rozhodnutí 16/CMP.1. 
Uvedené rozhodnutí stanoví účetní 
pravidla pro odvětví LULUCF od druhého 
kontrolního období v rámci Kjótského 
protokolu. Toto rozhodnutí by mělo být 
v souladu s uvedeným rozhodnutím, aby 
byla zajištěna odpovídající úroveň 
soudržnosti mezi vnitřními pravidly Unie 
a metodikami schválenými v rámci 
UNFCCC s cílem zabránit jakémukoli 
zdvojování zpráv podávaných členskými 
státy. Toto rozhodnutí by rovněž mělo 
zohlednit zvláštnosti unijního odvětví 
LULUCF.

Or. en

Odůvodnění

Je zásadní, aby byl rámec EU pro odvětví LULUCF v souladu s mezinárodními pravidly pro 
usnadnění podávání zpráv členskými státy a aby se zabránilo vzájemnému narušování 
různých rámců. Uvedení do souladu s mezinárodním rámcem (rozhodnutí 2/CMP.7 
a rozhodnutí 16/CMP.1) je navrhováno proto, aby usnadnilo podávání zpráv členskými státy.

Pozměňovací návrh 82
Gaston Franco, Sophie Auconie

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na 17. zasedání konference smluvních 
stran UNFCCC, která se sešla v Durbanu 
v prosinci 2011, bylo přijato rozhodnutí –
/CMP.7 konference smluvních stran 
jednající jako shromáždění smluvních stran 
Kjótského protokolu („rozhodnutí –
/CMP.7“). Uvedené rozhodnutí stanoví 
účetní pravidla pro odvětví LULUCF od 
druhého kontrolního období v rámci 
Kjótského protokolu. Toto rozhodnutí by 
mělo být v souladu s uvedeným 
rozhodnutím, aby byla zajištěna 
odpovídající úroveň soudržnosti mezi 

(3) Na 17. zasedání konference smluvních 
stran UNFCCC, která se sešla v Durbanu 
v prosinci 2011, bylo přijato rozhodnutí –
/CMP.7 konference smluvních stran 
jednající jako shromáždění smluvních stran 
Kjótského protokolu („rozhodnutí –
/CMP.7“). Uvedené rozhodnutí stanoví 
účetní pravidla pro odvětví LULUCF od 
druhého kontrolního období v rámci 
Kjótského protokolu. Toto rozhodnutí by 
mělo být plně v souladu s uvedeným 
rozhodnutím, aby byla zajištěna 
odpovídající úroveň soudržnosti mezi 
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vnitřními pravidly Unie a metodikami 
schválenými v rámci UNFCCC. Toto 
rozhodnutí by rovněž mělo zohlednit 
zvláštnosti unijního odvětví LULUCF.

vnitřními pravidly Unie a metodikami 
schválenými v rámci UNFCCC. Toto 
rozhodnutí by rovněž mělo zohlednit 
zvláštnosti unijního odvětví LULUCF.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na 17. zasedání konference smluvních 
stran UNFCCC, která se sešla v Durbanu 
v prosinci 2011, bylo přijato rozhodnutí –
/CMP.7 konference smluvních stran 
jednající jako shromáždění smluvních stran 
Kjótského protokolu („rozhodnutí –
/CMP.7“). Uvedené rozhodnutí stanoví 
účetní pravidla pro odvětví LULUCF od 
druhého kontrolního období v rámci 
Kjótského protokolu. Toto rozhodnutí by 
mělo být v souladu s uvedeným 
rozhodnutím, aby byla zajištěna 
odpovídající úroveň soudržnosti mezi 
vnitřními pravidly Unie a metodikami 
schválenými v rámci UNFCCC. Toto 
rozhodnutí by rovněž mělo zohlednit 
zvláštnosti unijního odvětví LULUCF. 

(3) Na 17. zasedání konference smluvních 
stran UNFCCC, která se sešla v Durbanu 
v prosinci 2011, bylo přijato rozhodnutí –
/CMP.7 konference smluvních stran 
jednající jako shromáždění smluvních stran 
Kjótského protokolu („rozhodnutí –
/CMP.7“). Uvedené rozhodnutí stanoví 
účetní pravidla pro odvětví LULUCF od 
druhého kontrolního období v rámci 
Kjótského protokolu. Toto rozhodnutí by 
mělo být plně v souladu s uvedeným 
rozhodnutím, aby byla zajištěna soudržnost
mezi vnitřními pravidly Unie a metodikami 
schválenými v rámci UNFCCC. Toto 
rozhodnutí by rovněž mělo zohlednit 
zvláštnosti unijního odvětví LULUCF. 

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Kromě možností přímo souvisejících 
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s lesnictvím a zemědělstvím mají potenciál 
zmírnit změny klimatu také související 
průmyslová odvětví (např. výroba papíru 
a celulózy, dřevozpracovatelský průmysl) 
a odvětví obnovitelných zdrojů energie, 
pokud je lesní a zemědělská půda 
obhospodařovaná za účelem výroby dřeva 
a energie. Uhlík ukládaný ve stromech, 
dalších rostlinách a v půdě může být 
zároveň několik desetiletí skladován ve 
výrobcích (např. ve dřevě pro 
stavebnictví). Průmyslové a spotřebitelské 
strategie mohou značně přispět ke zvýšení 
dlouhodobého používání a recyklace 
dřeva nebo výroby celulózy, papíru 
a výrobků ze dřeva, které mohou nahradit 
obdobné výrobky, při jejichž výrobě 
dochází k vyšším únikům emisí (např. 
beton, ocel, plasty vyráběné z fosilních 
paliv). Průmysl založený na 
biotechnologiích může využívat plodiny 
pěstované pro nahrazení jiných materiálů 
(konopí a trávu jako izolační materiál 
místo skleněných vláken, slámu jako 
materiál pro nábytkářský průmysl, len 
nebo sisal pro výrobu dveřních panelů 
automobilů, bioplasty) nebo pro výrobu 
energie (např. náhrada fosilních paliv 
biomasou). Jak vyplývá ze studií, dá se 
očekávat, že každá tuna uhlíku ve 
výrobcích ze dřeva nahrazujících výrobky 
z jiného materiálu sníží průměrné emise 
skleníkových plynů přibližně o dvě tuny 
uhlíku.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Účetní pravidla použitelná na odvětví 
LULUCF Unie by neměla znamenat další 
administrativní zátěž a nemělo by být 
požadováno, aby zprávy podávané 
v souladu s těmito pravidly obsahovaly 
informace, jež neukládají rozhodnutí 
konference smluvních stran UNFCCC 
a shromáždění smluvních stran Kjótského 
protokolu.

Or. lt

Pozměňovací návrh 86
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Účetní pravidla v rámci LULUCF by 
měla odrážet úsilí vynakládané v odvětví 
zemědělství a lesního hospodářství s cílem 
posílit přínos změn ve využití zdrojů půdy 
ke snížení emisí. Toto rozhodnutí by mělo 
stanovit účetní pravidla závazná pro 
lesnické činnosti zalesňování, opětovného 
zalesňování, odlesňování, obhospodařování 
lesů a zemědělské činnosti 
obhospodařování pastvin 
a obhospodařování orné půdy. Rozhodnutí 
by rovněž mělo stanovit účetní pravidla, 
která se dobrovolně použijí na obnovení 
vegetace, odvodňování mokřadů 
a zavodňování.

(4) Účetní pravidla v rámci LULUCF by 
měla odrážet úsilí vynakládané v odvětví 
zemědělství a lesního hospodářství s cílem 
posílit přínos změn ve využití zdrojů půdy 
ke snížení emisí. Toto rozhodnutí by mělo 
stanovit účetní pravidla závazná pro 
lesnické činnosti zalesňování, opětovného 
zalesňování, odlesňování 
a obhospodařování lesů. Rozhodnutí by 
rovněž mělo stanovit účetní pravidla, která 
se dobrovolně použijí na zemědělské 
činnosti obhospodařování pastvin 
a obhospodařování orné půdy a obnovení 
vegetace, odvodňování mokřadů 
a zavodňování.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Elisabeth Köstinger
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Účetní pravidla v rámci LULUCF by 
měla odrážet úsilí vynakládané v odvětví 
zemědělství a lesního hospodářství s cílem 
posílit přínos změn ve využití zdrojů půdy 
ke snížení emisí. Toto rozhodnutí by mělo 
stanovit účetní pravidla závazná pro 
lesnické činnosti zalesňování, opětovného 
zalesňování, odlesňování, obhospodařování 
lesů a zemědělské činnosti 
obhospodařování pastvin 
a obhospodařování orné půdy.
Rozhodnutí by rovněž mělo stanovit účetní 
pravidla, která se dobrovolně použijí na 
obnovení vegetace, odvodňování mokřadů 
a zavodňování.

(4) Účetní pravidla v rámci LULUCF by 
měla odrážet úsilí vynakládané v odvětví 
zemědělství a lesního hospodářství s cílem 
posílit přínos změn ve využití zdrojů půdy 
ke snížení emisí. Toto rozhodnutí by mělo 
stanovit účetní pravidla závazná pro 
lesnické činnosti zalesňování, opětovného 
zalesňování, odlesňování 
a obhospodařování lesů.

Or. de

Pozměňovací návrh 88
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Účetní pravidla v rámci LULUCF by 
měla odrážet úsilí vynakládané v odvětví 
zemědělství a lesního hospodářství s cílem 
posílit přínos změn ve využití zdrojů půdy 
ke snížení emisí. Toto rozhodnutí by mělo 
stanovit účetní pravidla závazná pro 
lesnické činnosti zalesňování, opětovného 
zalesňování, odlesňování, obhospodařování 
lesů a zemědělské činnosti 
obhospodařování pastvin 
a obhospodařování orné půdy. Rozhodnutí 
by rovněž mělo stanovit účetní pravidla, 
která se dobrovolně použijí na obnovení 
vegetace, odvodňování mokřadů 
a zavodňování.

(4) Účetní pravidla v rámci LULUCF by 
měla odrážet úsilí vynakládané v odvětví 
zemědělství a lesního hospodářství s cílem 
posílit přínos změn ve využití zdrojů půdy 
ke snížení emisí. Toto rozhodnutí by mělo 
stanovit účetní pravidla závazná pro 
lesnické činnosti zalesňování, opětovného 
zalesňování, odlesňování 
a obhospodařování lesů. Rozhodnutí by 
rovněž mělo stanovit účetní pravidla, která 
se dobrovolně použijí na zemědělské 
činnosti obhospodařování pastvin 
a obhospodařování orné půdy a obnovení 
vegetace, odvodňování mokřadů 
a zavodňování.
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Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s dohodou z Durbanu – o zavedení povinného účetnictví bylo rozhodnuto 
pouze u obhospodařování lesů. Ačkoli se mnoho členských států nachází v procesu 
vypracování studií proveditelnosti týkajících se účetnictví pro obhospodařování orné půdy 
a pastvin, jež nebudou dokončeny do roku 2014, jde návrh Komise nad rámec mezinárodních 
pravidel, a vede tak k dalším rušivým vlivům pro členské státy a další subjekty.

Pozměňovací návrh 89
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Účetní pravidla v rámci LULUCF by 
měla odrážet úsilí vynakládané v odvětví 
zemědělství a lesního hospodářství s cílem 
posílit přínos změn ve využití zdrojů půdy 
ke snížení emisí. Toto rozhodnutí by mělo 
stanovit účetní pravidla závazná pro 
lesnické činnosti zalesňování, opětovného 
zalesňování, odlesňování, obhospodařování 
lesů a zemědělské činnosti 
obhospodařování pastvin 
a obhospodařování orné půdy. Rozhodnutí 
by rovněž mělo stanovit účetní pravidla, 
která se dobrovolně použijí na obnovení 
vegetace, odvodňování mokřadů 
a zavodňování.

(4) Účty v odvětví činností LULUCF by 
měly odrážet úsilí vynakládané v odvětví 
zemědělství a lesního hospodářství s cílem 
posílit přínos změn ve využití zdrojů půdy 
ke snížení emisí. Toto rozhodnutí by mělo 
upravit účty v odvětví činností LULUCF
závazné pro lesnické činnosti zalesňování, 
opětovného zalesňování, odlesňování 
a obhospodařování lesů. Rozhodnutí by 
rovněž mělo stanovit pravidla pro účty, 
která se dobrovolně použijí na zemědělské 
činnosti obhospodařování pastvin 
a obhospodařování orné půdy, obnovení 
vegetace, odvodňování mokřadů 
a zavodňování.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s dohodou z Durbanu – o zavedení povinného účetnictví bylo rozhodnuto 
pouze u obhospodařování lesů. Návrh Komise jde nad rámec mezinárodních pravidel, a vede 
tak k dalším rušivým vlivům pro členské státy a další subjekty.

Pozměňovací návrh 90
Horst Schnellhardt
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Účetní pravidla v rámci LULUCF by 
měla odrážet úsilí vynakládané v odvětví 
zemědělství a lesního hospodářství s cílem 
posílit přínos změn ve využití zdrojů půdy 
ke snížení emisí. Toto rozhodnutí by mělo 
stanovit účetní pravidla závazná pro 
lesnické činnosti zalesňování, opětovného 
zalesňování, odlesňování, obhospodařování 
lesů a zemědělské činnosti 
obhospodařování pastvin 
a obhospodařování orné půdy. Rozhodnutí 
by rovněž mělo stanovit účetní pravidla, 
která se dobrovolně použijí na obnovení 
vegetace, odvodňování mokřadů 
a zavodňování. 

(4) Účetní pravidla v rámci LULUCF by 
měla odrážet úsilí vynakládané v odvětví 
zemědělství a lesního hospodářství s cílem 
posílit přínos změn ve využití zdrojů půdy 
ke snížení emisí. Toto rozhodnutí by mělo 
stanovit účetní pravidla závazná pro 
lesnické činnosti zalesňování, opětovného 
zalesňování, odlesňování 
a obhospodařování lesů. Rozhodnutí by 
rovněž mělo stanovit účetní pravidla, která 
se dobrovolně použijí na zemědělské 
činnosti obhospodařování pastvin 
a obhospodařování orné půdy a obnovení 
vegetace, odvodňování mokřadů 
a zavodňování.

Or. de

Pozměňovací návrh 91
Jolanta Emilia Hibner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Účetní pravidla v rámci LULUCF by 
měla odrážet úsilí vynakládané v odvětví 
zemědělství a lesního hospodářství s cílem 
posílit přínos změn ve využití zdrojů půdy 
ke snížení emisí. Toto rozhodnutí by mělo 
stanovit účetní pravidla závazná pro 
lesnické činnosti zalesňování, opětovného 
zalesňování, odlesňování, obhospodařování 
lesů a zemědělské činnosti 
obhospodařování pastvin 
a obhospodařování orné půdy. Rozhodnutí 
by rovněž mělo stanovit účetní pravidla, 
která se dobrovolně použijí na obnovení 
vegetace, odvodňování mokřadů 
a zavodňování.

(4) Účetní pravidla v rámci LULUCF by 
měla odrážet úsilí vynakládané v odvětví 
zemědělství a lesního hospodářství s cílem 
posílit přínos změn ve využití zdrojů půdy 
ke snížení emisí. Toto rozhodnutí by mělo 
stanovit účetní pravidla závazná pro 
lesnické činnosti zalesňování, opětovného 
zalesňování, odlesňování 
a obhospodařování lesů. Rozhodnutí by 
rovněž mělo stanovit účetní pravidla, která 
se dobrovolně použijí na zemědělské 
činnosti obhospodařování pastvin 
a obhospodařování orné půdy a obnovení 
vegetace, odvodňování mokřadů 
a zavodňování.
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Or. pl

Pozměňovací návrh 92
Romana Jordan

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Účetní pravidla v rámci LULUCF by 
měla odrážet úsilí vynakládané v odvětví 
zemědělství a lesního hospodářství s cílem 
posílit přínos změn ve využití zdrojů půdy 
ke snížení emisí. Toto rozhodnutí by mělo 
stanovit účetní pravidla závazná pro 
lesnické činnosti zalesňování, opětovného 
zalesňování, odlesňování, obhospodařování 
lesů a zemědělské činnosti 
obhospodařování pastvin 
a obhospodařování orné půdy. Rozhodnutí 
by rovněž mělo stanovit účetní pravidla, 
která se dobrovolně použijí na obnovení 
vegetace, odvodňování mokřadů 
a zavodňování.

(4) Účetní pravidla v rámci LULUCF by 
měla zohlednit úsilí vynakládané v odvětví 
zemědělství a lesního hospodářství s cílem 
posílit přínos změn ve využití zdrojů půdy 
ke snížení emisí. Unie a její členské státy 
by měly společně splnit závazek stropu ve 
výši 3,5 % stanovený v rozhodnutí 
UNFCCC 2/CMP.7 z Durbanu. Podmínky 
tohoto společného plnění připraví Komise 
v samostatném, druhém legislativním aktu 
o formálním zařazení odvětví LULUCF do 
závazků Unie a členských států v oblasti 
snižování emisí skleníkových plynů 
v rámci legislativního balíčku LULUCF.
Toto rozhodnutí by mělo stanovit účetní 
pravidla závazná pro lesnické činnosti 
zalesňování, opětovného zalesňování, 
odlesňování, obhospodařování lesů 
a zemědělské činnosti obhospodařování 
pastvin a obhospodařování orné půdy. 
Rozhodnutí by rovněž mělo stanovit účetní 
pravidla, která se dobrovolně použijí na 
obnovení vegetace, odvodňování mokřadů 
a zavodňování.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Gaston Franco, Sophie Auconie

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Účetní pravidla v rámci LULUCF by 
měla odrážet úsilí vynakládané v odvětví 
zemědělství a lesního hospodářství s cílem 
posílit přínos změn ve využití zdrojů půdy 
ke snížení emisí. Toto rozhodnutí by mělo 
stanovit účetní pravidla závazná pro 
lesnické činnosti zalesňování, opětovného 
zalesňování, odlesňování, obhospodařování 
lesů a zemědělské činnosti 
obhospodařování pastvin 
a obhospodařování orné půdy. Rozhodnutí 
by rovněž mělo stanovit účetní pravidla, 
která se dobrovolně použijí na obnovení 
vegetace, odvodňování mokřadů 
a zavodňování.

(4) Účetní pravidla v rámci LULUCF by 
měla odrážet úsilí vynakládané v odvětví 
zemědělství a lesního hospodářství s cílem 
posílit přínos změn ve využití zdrojů půdy 
ke snížení emisí. Toto rozhodnutí by mělo 
stanovit účetní pravidla závazná pro 
lesnické činnosti zalesňování, opětovného 
zalesňování, odlesňování 
a obhospodařování lesů. Rozhodnutí by 
rovněž mělo stanovit účetní pravidla, která 
se dobrovolně použijí na obnovení 
vegetace, odvodňování mokřadů,
zavodňování a zemědělské činnosti 
obhospodařování pastvin 
a obhospodařování orné půdy.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je uvést znění do souladu s dohodou z Durbanu.

Pozměňovací návrh 94
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Účetní pravidla v rámci LULUCF by 
měla odrážet úsilí vynakládané v odvětví 
zemědělství a lesního hospodářství s cílem 
posílit přínos změn ve využití zdrojů půdy 
ke snížení emisí. Toto rozhodnutí by mělo 
stanovit účetní pravidla závazná pro 
lesnické činnosti zalesňování, opětovného 
zalesňování, odlesňování, obhospodařování 
lesů a zemědělské činnosti 
obhospodařování pastvin 
a obhospodařování orné půdy. Rozhodnutí 
by rovněž mělo stanovit účetní pravidla, 
která se dobrovolně použijí na obnovení 

(4) Účetní pravidla v rámci LULUCF by 
měla odrážet úsilí vynakládané v odvětví 
zemědělství a lesního hospodářství s cílem 
posílit přínos změn ve využití zdrojů půdy 
ke snížení emisí. Toto rozhodnutí by mělo 
stanovit účetní pravidla závazná pro 
lesnické činnosti zalesňování, opětovného 
zalesňování, odlesňování 
a obhospodařování lesů. Rozhodnutí by 
rovněž mělo stanovit účetní pravidla, která 
se dobrovolně použijí na obnovení 
vegetace, odvodňování mokřadů,
zavodňování a zemědělské činnosti 
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vegetace, odvodňování mokřadů 
a zavodňování.

obhospodařování pastvin 
a obhospodařování orné půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Kārlis Šadurskis

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Účetní pravidla v rámci LULUCF by 
měla odrážet úsilí vynakládané v odvětví 
zemědělství a lesního hospodářství s cílem 
posílit přínos změn ve využití zdrojů půdy 
ke snížení emisí. Toto rozhodnutí by mělo 
stanovit účetní pravidla závazná pro 
lesnické činnosti zalesňování, opětovného 
zalesňování, odlesňování, obhospodařování 
lesů a zemědělské činnosti 
obhospodařování pastvin 
a obhospodařování orné půdy. Rozhodnutí 
by rovněž mělo stanovit účetní pravidla, 
která se dobrovolně použijí na obnovení 
vegetace, odvodňování mokřadů 
a zavodňování.

(4) Účetní pravidla v rámci LULUCF by 
měla odrážet úsilí vynakládané v odvětví 
zemědělství a lesního hospodářství s cílem 
posílit přínos změn ve využití zdrojů půdy 
ke snížení emisí. Toto rozhodnutí by mělo 
stanovit účetní pravidla závazná pro 
lesnické činnosti zalesňování, opětovného 
zalesňování, odlesňování 
a obhospodařování lesů. Rozhodnutí by 
rovněž mělo stanovit účetní pravidla, která 
se dobrovolně použijí na zemědělské 
činnosti obhospodařování pastvin 
a obhospodařování orné půdy, obnovení 
vegetace, odvodňování mokřadů 
a zavodňování.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Účetní pravidla v rámci LULUCF by 
měla odrážet úsilí vynakládané v odvětví 
zemědělství a lesního hospodářství s cílem 
posílit přínos změn ve využití zdrojů půdy 
ke snížení emisí. Toto rozhodnutí by mělo 

(4) Účetní pravidla v rámci LULUCF by 
měla zohlednit úsilí vynakládané v odvětví 
zemědělství a lesního hospodářství s cílem 
posílit přínos změn ve využití zdrojů půdy 
ke snížení emisí. Unie a její členské státy 
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stanovit účetní pravidla závazná pro 
lesnické činnosti zalesňování, opětovného 
zalesňování, odlesňování, obhospodařování 
lesů a zemědělské činnosti 
obhospodařování pastvin 
a obhospodařování orné půdy. Rozhodnutí 
by rovněž mělo stanovit účetní pravidla, 
která se dobrovolně použijí na obnovení 
vegetace, odvodňování mokřadů 
a zavodňování.

by měly společně splnit závazek stropu ve 
výši 3,5 % stanovený v rozhodnutí 
UNFCCC 2/CMP.7 z Durbanu. Podmínky 
tohoto společného plnění připraví Komise 
v samostatném, druhém legislativním aktu 
o formálním zařazení odvětví LULUCF do 
závazků Unie a členských států v oblasti 
snižování emisí skleníkových plynů 
v rámci legislativního balíčku LULUCF.
Toto rozhodnutí by mělo stanovit účetní 
pravidla závazná pro lesnické činnosti 
zalesňování, opětovného zalesňování, 
odlesňování, obhospodařování lesů 
a zemědělské činnosti obhospodařování 
pastvin a obhospodařování orné půdy. 
Rozhodnutí by rovněž mělo stanovit účetní 
pravidla, která se dobrovolně použijí na 
obnovení vegetace, odvodňování mokřadů 
a zavodňování.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Pro zajištění environmentální integrity 
účetních pravidel vztahujících se na 
odvětví LULUCF by tato pravidla měla být 
založena na účetních zásadách stanovených 
v rozhodnutí –/CMP.7 a rozhodnutí 
16/CMP.1 konference smluvních stran 
jednající jako shromáždění smluvních stran 
Kjótského protokolu.

(5) Pro zajištění environmentální integrity 
účtů v odvětví LULUCF vztahujících se na 
odvětví LULUCF by tato pravidla měla být 
založena na účetních zásadách stanovených 
v rozhodnutí –2/CMP.7 a rozhodnutí 
16/CMP.1 konference smluvních stran 
jednající jako shromáždění smluvních stran
Kjótského protokolu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu rozhodnutí je poskytnout členským státům rámec pro zlepšení jejich 
národní inventarizace skleníkových plynů (zejména LULUCF). Jedná se tedy o „nácvik“, 
nikoli o stanovení cílů. Správným pojmem by tudíž mělo být „podávání zpráv“ namísto 
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„účetnictví“, avšak vzhledem k výpočtu kreditů, jež mohou různé činnosti přinést (např. 
„obhospodařování lesů“ vede k poklesu emisí), je znění použité pro název článku 3 vhodnější: 
„… vést účty v odvětví LULUCF“, pokud se vztahuje obecně na odvětví LULUCF, a nikoli 
pouze na obhospodařování lesů.

Pozměňovací návrh 98
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Pro zajištění environmentální integrity 
účetních pravidel vztahujících se na 
odvětví LULUCF by tato pravidla měla být 
založena na účetních zásadách stanovených 
v rozhodnutí –/CMP.7 a rozhodnutí 
16/CMP.1 konference smluvních stran 
jednající jako shromáždění smluvních stran 
Kjótského protokolu.

(5) Pro zajištění environmentální integrity 
účetních pravidel vztahujících se na 
odvětví LULUCF by tato pravidla měla být 
založena na účetních zásadách stanovených 
v rozhodnutí –/CMP.7 a rozhodnutí 
16/CMP.1 konference smluvních stran 
jednající jako shromáždění smluvních stran 
Kjótského protokolu, a to při zohlednění 
rozdílů mezi členskými státy a jejich 
zvláštností.

Or. lt

Pozměňovací návrh 99
Kārlis Šadurskis

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Pro zajištění environmentální integrity 
účetních pravidel vztahujících se na 
odvětví LULUCF by tato pravidla měla být 
založena na účetních zásadách stanovených 
v rozhodnutí –/CMP.7 a rozhodnutí 
16/CMP.1 konference smluvních stran 
jednající jako shromáždění smluvních stran 
Kjótského protokolu.

(5) Pro zajištění environmentální integrity 
účetních pravidel vztahujících se na 
odvětví LULUCF by tato pravidla měla být 
založena na účetních zásadách stanovených 
v rozhodnutí –/CMP.7, rozhodnutí
2/CMP.6 a rozhodnutí 16/CMP.1 
konference smluvních stran jednající jako 
shromáždění smluvních stran Kjótského 
protokolu a uplatňována soudržným, 
porovnatelným a důsledným způsobem 
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v Unii a jejích členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Gaston Franco, Sophie Auconie

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Účetní pravidla vycházející 
z rozhodnutí 2/CMP.7 a rozhodnutí 
16/CMP.1 neumožňují při účtování využít 
substitučního účinku výrobků ze dřeva 
vytěženého pro energetické a materiální 
účely, neboť by to vedlo ke zdvojenému 
zaúčtování. Jedná se nicméně o významný 
příspěvek lesnictví ke zmírnění změny 
klimatu. Z tohoto důvodu – a rovněž pro 
informační účely – mohou členské státy 
počítat emise, jimž bylo zabráněno díky 
substitučnímu účinku obhospodařování 
lesů. Posílí to soudržnost politik.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Účetní pravidla by měla přesně 
představovat člověkem vyvolané změny 
v emisích a pohlcení. V tomto ohledu by 
toto rozhodnutí mělo stanovit používání 
konkrétních metodik pro různé činnosti 
LULUCF. Emise a pohlcení spojené se 
zalesňováním, opětovným zalesňováním 
a odlesňováním jsou bezprostředním 

(6) Účetní pravidla by měla přesně 
představovat člověkem vyvolané změny 
v emisích a pohlcení. V tomto ohledu by 
toto rozhodnutí mělo stanovit používání 
konkrétních metodik pro různé činnosti 
LULUCF. Emise a pohlcení spojené se
zalesňováním, opětovným zalesňováním 
a odlesňováním jsou bezprostředním 
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výsledkem zásahu člověka, a proto by měly 
být zaúčtovány v celém rozsahu. Avšak 
vzhledem k tomu, že ne všechny emise 
a pohlcení z obhospodařování lesů jsou 
antropogenní, příslušná účetní pravidla by 
měla stanovit použití referenčních úrovní, 
aby se vyloučily vlivy přírodních faktorů 
a faktorů spjatých se zvláštnostmi 
jednotlivých zemí. Referenční úrovně 
představují odhady ročních čistých emisí 
nebo pohlcení vyplývajících 
z obhospodařování lesů na území 
členského státu za roky zahrnuté v účetním 
období a měly by být stanoveny 
transparentně v souladu s rozhodnutím –
/CMP.7. Úrovně by měly být 
aktualizovány, aby se do nich promítala 
zlepšení metodik nebo údajů, které jsou 
v členských státech k dispozici. Vzhledem 
k základním nejistotám v projekcích, na 
nichž se referenční úrovně zakládají, by 
účetní pravidla měla stanovit horní limit 
vztahující se na emise skleníkových plynů 
a pohlcení v případě obhospodařování lesů, 
které mohou být zaúčtovány.

výsledkem zásahu člověka, a proto by měly 
být zaúčtovány v celém rozsahu. Avšak 
vzhledem k tomu, že ne všechny emise 
a pohlcení z obhospodařování lesů jsou 
antropogenní, příslušná účetní pravidla by 
měla stanovit použití referenčních úrovní, 
aby se vyloučily vlivy přírodních faktorů 
a faktorů spjatých se zvláštnostmi 
jednotlivých zemí. Referenční úrovně 
představují odhady ročních čistých emisí 
nebo pohlcení vyplývajících 
z obhospodařování lesů na území 
členského státu za roky zahrnuté v účetním 
období a měly by být stanoveny 
transparentně v souladu s rozhodnutím –
/CMP.7. Úrovně by měly být 
synchronizovány s rozhodnutími 
UNFCCC a měly by být aktualizovány
pouze tehdy, pokud budou aktualizovány 
referenční úrovně přijaté orgány 
UNFCCC či Kjótského protokolu. 
Vzhledem k základním nejistotám 
v projekcích, na nichž se referenční úrovně 
zakládají, by účetní pravidla měla stanovit 
horní limit vztahující se na emise 
skleníkových plynů a pohlcení v případě 
obhospodařování lesů, které mohou být 
zaúčtovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Účetní pravidla by měla přesně 
představovat člověkem vyvolané změny 
v emisích a pohlcení. V tomto ohledu by 
toto rozhodnutí mělo stanovit používání 
konkrétních metodik pro různé činnosti 
LULUCF. Emise a pohlcení spojené se 
zalesňováním, opětovným zalesňováním 

(6) Účetní pravidla by měla přesně 
představovat člověkem vyvolané změny 
v emisích a pohlcení. V tomto ohledu by 
toto rozhodnutí mělo stanovit používání 
konkrétních metodik pro různé činnosti 
LULUCF. Emise a pohlcení spojené se 
zalesňováním, opětovným zalesňováním 
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a odlesňováním jsou bezprostředním 
výsledkem zásahu člověka, a proto by měly 
být zaúčtovány v celém rozsahu. Avšak 
vzhledem k tomu, že ne všechny emise 
a pohlcení z obhospodařování lesů jsou 
antropogenní, příslušná účetní pravidla by 
měla stanovit použití referenčních úrovní, 
aby se vyloučily vlivy přírodních faktorů 
a faktorů spjatých se zvláštnostmi 
jednotlivých zemí. Referenční úrovně 
představují odhady ročních čistých emisí 
nebo pohlcení vyplývajících 
z obhospodařování lesů na území 
členského státu za roky zahrnuté v účetním 
období a měly by být stanoveny 
transparentně v souladu s rozhodnutím –
/CMP.7. Úrovně by měly být 
aktualizovány, aby se do nich promítala 
zlepšení metodik nebo údajů, které jsou 
v členských státech k dispozici. Vzhledem 
k základním nejistotám v projekcích, na 
nichž se referenční úrovně zakládají, by 
účetní pravidla měla stanovit horní limit 
vztahující se na emise skleníkových plynů 
a pohlcení v případě obhospodařování 
lesů, které mohou být zaúčtovány.

a odlesňováním jsou bezprostředním 
výsledkem zásahu člověka, a proto by měly 
být zaúčtovány v celém rozsahu. Avšak 
vzhledem k tomu, že ne všechny emise 
a pohlcení z obhospodařování lesů jsou 
antropogenní, příslušná účetní pravidla by 
měla stanovit použití referenčních úrovní, 
aby se vyloučily vlivy přírodních faktorů 
a faktorů spjatých se zvláštnostmi 
jednotlivých zemí. Referenční úrovně 
představují odhady ročních čistých emisí 
nebo pohlcení vyplývajících 
z obhospodařování lesů na území 
členského státu za roky zahrnuté v účetním 
období a měly by být stanoveny 
transparentně v souladu s rozhodnutím –
/CMP.7. Úrovně by měly být plně 
synchronizovány s rozhodnutími 
UNFCCC.

Or. en

Odůvodnění

EU přijala stávající referenční úrovně v rámci procesu UNFCCC. Referenční úrovně 
členských států by měly být měněny pouze v případě, že budou měněny v rámci UNFCCC. 
Stanovením nových pravidel EU ohrožuje probíhající jednání o celosvětové dohodě o klimatu.

Pozměňovací návrh 103
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Účetní pravidla by měla přesně 
představovat člověkem vyvolané změny 
v emisích a pohlcení. V tomto ohledu by 

(6) Účty v odvětví LULUCF by měly
přesně představovat člověkem vyvolané 
změny v emisích a pohlcení. V tomto 
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toto rozhodnutí mělo stanovit používání 
konkrétních metodik pro různé činnosti 
LULUCF. Emise a pohlcení spojené se 
zalesňováním, opětovným zalesňováním 
a odlesňováním jsou bezprostředním 
výsledkem zásahu člověka, a proto by měly 
být zaúčtovány v celém rozsahu. Avšak 
vzhledem k tomu, že ne všechny emise 
a pohlcení z obhospodařování lesů jsou 
antropogenní, příslušná účetní pravidla by 
měla stanovit použití referenčních úrovní, 
aby se vyloučily vlivy přírodních faktorů 
a faktorů spjatých se zvláštnostmi 
jednotlivých zemí. Referenční úrovně 
představují odhady ročních čistých emisí 
nebo pohlcení vyplývajících 
z obhospodařování lesů na území 
členského státu za roky zahrnuté v účetním 
období a měly by být stanoveny 
transparentně v souladu s rozhodnutím –
/CMP.7. Úrovně by měly být 
aktualizovány, aby se do nich promítala 
zlepšení metodik nebo údajů, které jsou 
v členských státech k dispozici. Vzhledem 
k základním nejistotám v projekcích, na 
nichž se referenční úrovně zakládají, by 
účetní pravidla měla stanovit horní limit 
vztahující se na emise skleníkových plynů 
a pohlcení v případě obhospodařování lesů, 
které mohou být zaúčtovány.

ohledu by toto rozhodnutí mělo stanovit 
používání konkrétních metodik pro různé 
činnosti LULUCF. Emise a pohlcení 
spojené se zalesňováním, opětovným 
zalesňováním a odlesňováním jsou 
bezprostředním výsledkem zásahu člověka, 
a proto by měly být zaúčtovány v celém 
rozsahu. Avšak vzhledem k tomu, že ne 
všechny emise a pohlcení 
z obhospodařování lesů jsou antropogenní, 
příslušná účetní pravidla by měla stanovit 
použití referenčních úrovní, aby se 
vyloučily vlivy přírodních faktorů a faktorů 
spjatých se zvláštnostmi jednotlivých zemí. 
Referenční úrovně představují odhady 
ročních čistých emisí nebo pohlcení 
vyplývajících z obhospodařování lesů na 
území členského státu za roky zahrnuté 
v účetním období a měly by být stanoveny 
transparentně v souladu s rozhodnutím –
/CMP.7. Úrovně by měly být 
aktualizovány, aby se do nich promítala 
zlepšení metodik nebo údajů, které jsou 
v členských státech k dispozici. Vzhledem 
k základním nejistotám v projekcích, na 
nichž se referenční úrovně zakládají, by 
účetní pravidla měla stanovit horní limit 
vztahující se na emise skleníkových plynů 
a pohlcení v případě obhospodařování lesů, 
které mohou být zaúčtovány.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu rozhodnutí je poskytnout členským státům rámec pro zlepšení jejich 
národní inventarizace skleníkových plynů (zejména LULUCF). Jedná se tedy o „nácvik“, 
nikoli o stanovení cílů. Správným pojmem by tudíž mělo být „podávání zpráv“ namísto 
„účetnictví“, avšak vzhledem k výpočtu kreditů, jež mohou různé činnosti přinést (např. 
„obhospodařování lesů“ vede k poklesu emisí), je znění použité pro název článku 3 vhodnější: 
„… vést účty v odvětví LULUCF“, pokud se vztahuje obecně na odvětví LULUCF, a nikoli 
pouze na obhospodařování lesů.

Pozměňovací návrh 104
Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Účetní pravidla by měla přesně 
představovat člověkem vyvolané změny 
v emisích a pohlcení. V tomto ohledu by 
toto rozhodnutí mělo stanovit používání 
konkrétních metodik pro různé činnosti 
LULUCF. Emise a pohlcení spojené se 
zalesňováním, opětovným zalesňováním 
a odlesňováním jsou bezprostředním 
výsledkem zásahu člověka, a proto by měly 
být zaúčtovány v celém rozsahu. Avšak 
vzhledem k tomu, že ne všechny emise 
a pohlcení z obhospodařování lesů jsou 
antropogenní, příslušná účetní pravidla by 
měla stanovit použití referenčních úrovní, 
aby se vyloučily vlivy přírodních faktorů 
a faktorů spjatých se zvláštnostmi 
jednotlivých zemí. Referenční úrovně 
představují odhady ročních čistých emisí 
nebo pohlcení vyplývajících 
z obhospodařování lesů na území 
členského státu za roky zahrnuté v účetním 
období a měly by být stanoveny 
transparentně v souladu s rozhodnutím –
/CMP.7. Úrovně by měly být 
aktualizovány, aby se do nich promítala 
zlepšení metodik nebo údajů, které jsou 
v členských státech k dispozici. Vzhledem 
k základním nejistotám v projekcích, na 
nichž se referenční úrovně zakládají, by 
účetní pravidla měla stanovit horní limit 
vztahující se na emise skleníkových plynů 
a pohlcení v případě obhospodařování lesů, 
které mohou být zaúčtovány.

(6) Účetní pravidla by měla přesně 
představovat člověkem vyvolané změny 
v emisích a pohlcení. V tomto ohledu by 
toto rozhodnutí mělo stanovit používání 
konkrétních metodik pro různé činnosti 
LULUCF. Emise a pohlcení spojené se 
zalesňováním, opětovným zalesňováním 
a odlesňováním jsou bezprostředním 
výsledkem zásahu člověka, a proto by měly 
být zaúčtovány v celém rozsahu. Avšak 
vzhledem k tomu, že ne všechny emise 
a pohlcení z obhospodařování lesů jsou 
antropogenní, příslušná účetní pravidla by 
měla stanovit použití referenčních úrovní, 
aby se vyloučily vlivy přírodních faktorů 
a faktorů spjatých se zvláštnostmi 
jednotlivých zemí. Referenční úrovně 
představují odhady ročních čistých emisí 
nebo pohlcení vyplývajících 
z obhospodařování lesů na území 
členského státu za roky zahrnuté v účetním 
období a měly by být stanoveny 
transparentně v souladu s rozhodnutím –
/CMP.7. Úrovně by měly být 
aktualizovány, aby se do nich promítala 
zlepšení metodik nebo údajů, které jsou 
v členských státech k dispozici. Vzhledem 
k základním nejistotám v projekcích, na 
nichž se referenční úrovně zakládají, by 
účetní pravidla měla stanovit horní limit 
vztahující se na emise skleníkových plynů 
a pohlcení v případě obhospodařování lesů, 
které mohou být zaúčtovány. Záměrem 
Unie je nahradit v příštím účetním období 
stávající přístup vycházející z referenčních 
úrovní komplexnějším přístupem a toto 
rozhodnutí náležitě uzpůsobit.

Or. en
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Pozměňovací návrh 105
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Účetní pravidla by měla náležitě 
odrážet pozitivní příspěvek ukládání 
skleníkových plynů do dřeva a dřevěných 
výrobků a měla by přispět k většímu 
využívání lesů jako zdroje v rámci 
udržitelného lesnictví a k většímu 
využívání dřevěných výrobků.

Or. de

Pozměňovací návrh 106
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Účetní pravidla by měla zajistit, že 
členské státy v účtech přesně zachytí dobu, 
kdy dojde k emisím skleníkových plynů 
z vytěženého dřeva, s cílem vytvořit 
pobídky pro využívání výrobků 
z vytěženého dřeva s dlouhou životností. 
Funkce rozkladu prvního řádu použitelná 
na emise z výrobků z vytěženého dřeva by 
proto měla odpovídat rovnici 12.1 pokynů 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(„IPCC“) pro národní inventarizaci 
skleníkových plynů z roku 2006 a příslušné 
hodnoty standardního poločasu rozkladu 
by měly vycházet z tabulky 3a.1.3 pokynů 
IPCC pro správnou praxi při využívání 
půdy, změny využívání půdy a lesnictví 
z roku 2003.

(7) Účetní pravidla pro obhospodařování 
lesů by měla zajistit, že členské státy 
v účtech přesně zachytí dobu, kdy dojde 
k emisím skleníkových plynů z vytěženého 
dřeva, s cílem vytvořit pobídky pro 
využívání výrobků z vytěženého dřeva 
s dlouhou životností. Funkce rozkladu 
prvního řádu použitelná na emise 
z výrobků z vytěženého dřeva by proto 
měla odpovídat rovnici 12.1 pokynů 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(„IPCC“) pro národní inventarizaci 
skleníkových plynů z roku 2006 a příslušné 
hodnoty standardního poločasu rozkladu 
by měly vycházet z tabulky 3a.1.3 pokynů 
IPCC pro správnou praxi při využívání 
půdy, změny využívání půdy a lesnictví 
z roku 2003.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu rozhodnutí je poskytnout členským státům rámec pro zlepšení jejich 
národní inventarizace skleníkových plynů (zejména LULUCF). Jedná se tedy o „nácvik“, 
nikoli o stanovení cílů. Správným pojmem by tudíž mělo být „podávání zpráv“ namísto 
„účetnictví“, avšak vzhledem k výpočtu kreditů, jež mohou různé činnosti přinést (např. 
„obhospodařování lesů“ vede k poklesu emisí), je znění použité pro název článku 3 vhodnější: 
„… vést účty v odvětví LULUCF“, pokud se vztahuje obecně na odvětví LULUCF, a nikoli 
pouze na obhospodařování lesů.

Pozměňovací návrh 107
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Účetní pravidla by měla zajistit, že 
členské státy v účtech přesně zachytí dobu, 
kdy dojde k emisím skleníkových plynů 
z vytěženého dřeva, s cílem vytvořit 
pobídky pro využívání výrobků 
z vytěženého dřeva s dlouhou životností. 
Funkce rozkladu prvního řádu použitelná 
na emise z výrobků z vytěženého dřeva by 
proto měla odpovídat rovnici 12.1 pokynů 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(„IPCC“) pro národní inventarizaci 
skleníkových plynů z roku 2006 a příslušné 
hodnoty standardního poločasu rozkladu 
by měly vycházet z tabulky 3a.1.3 pokynů 
IPCC pro správnou praxi při využívání 
půdy, změny využívání půdy a lesnictví 
z roku 2003.

(7) Členské státy by měly mít možnost 
stanovit účetní pravidla a hodnoty 
poločasu rozkladu. Měly by zajistit, že 
členské státy v účtech přesně zachytí dobu, 
kdy dojde k emisím skleníkových plynů 
z vytěženého dřeva, s cílem vytvořit 
pobídky pro využívání výrobků 
z vytěženého dřeva s dlouhou životností. 
Funkce rozkladu prvního řádu použitelná 
na emise z výrobků z vytěženého dřeva by 
proto měla odpovídat rovnici 12.1 pokynů 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(„IPCC“) pro národní inventarizaci 
skleníkových plynů z roku 2006 a příslušné 
hodnoty standardního poločasu rozkladu 
by měly vycházet z tabulky 3a.1.3 pokynů 
IPCC pro správnou praxi při využívání 
půdy, změny využívání půdy a lesnictví 
z roku 2003.

Or. sv

Pozměňovací návrh 108
Corinne Lepage
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Účetní pravidla by měla zajistit, že 
členské státy v účtech přesně zachytí dobu, 
kdy dojde k emisím skleníkových plynů 
z vytěženého dřeva, s cílem vytvořit 
pobídky pro využívání výrobků 
z vytěženého dřeva s dlouhou životností. 
Funkce rozkladu prvního řádu použitelná 
na emise z výrobků z vytěženého dřeva by 
proto měla odpovídat rovnici 12.1 pokynů 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(„IPCC“) pro národní inventarizaci 
skleníkových plynů z roku 2006 a příslušné 
hodnoty standardního poločasu rozkladu 
by měly vycházet z tabulky 3a.1.3 pokynů 
IPCC pro správnou praxi při využívání 
půdy, změny využívání půdy a lesnictví 
z roku 2003.

(7) Účetní pravidla by měla zajistit, že 
členské státy v účtech přesně zachytí dobu, 
kdy dojde k emisím skleníkových plynů 
z vytěženého dřeva, s cílem vytvořit 
pobídky pro využívání výrobků 
z vytěženého dřeva s dlouhou životností. 
Funkce rozkladu prvního řádu použitelná 
na emise z výrobků z vytěženého dřeva by 
proto měla odpovídat rovnici 12.1 pokynů 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(„IPCC“) pro národní inventarizaci 
skleníkových plynů z roku 2006 a příslušné 
hodnoty standardního poločasu rozkladu 
by měly vycházet z tabulky 3a.1.3 pokynů 
IPCC pro správnou praxi při využívání 
půdy, změny využívání půdy a lesnictví 
z roku 2003. Unie by měla vypracovat 
kritéria udržitelnosti pro biomasu pro 
energii dováženou ze třetích zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Jelikož emise skleníkových plynů 
a pohlcení v důsledku zemědělských 
činností meziročně kolísají mnohem méně 
než emise a pohlcení z činností v oblasti 
lesnictví, členské státy by měly účtovat
emise skleníkových plynů a pohlcení 
v důsledku činností obhospodařování orné 
půdy a pastvin k referenčnímu roku 
v souladu s jejich revidovanou původní 
zprávou o emisních údajích za referenční 
rok předloženou UNFCCC podle 

(8) Jelikož emise skleníkových plynů 
a pohlcení v důsledku zemědělských 
činností meziročně kolísají méně než emise 
a pohlcení z činností v oblasti lesnictví, 
měly by členské státy, které účtují emise 
skleníkových plynů a pohlcení v důsledku 
činností obhospodařování orné půdy 
a pastvin, provádět toto účtování
k referenčnímu roku v souladu s jejich 
revidovanou původní zprávou o emisních 
údajích za referenční rok předloženou 
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rozhodnutí 13/CMP.1 konference 
smluvních stran jednající jako shromáždění 
smluvních stran Kjótského protokolu 
(„rozhodnutí 13/CMP.1“).

UNFCCC podle rozhodnutí 13/CMP.1 
konference smluvních stran jednající jako
shromáždění smluvních stran Kjótského 
protokolu („rozhodnutí 13/CMP.1“).

Or. en

Odůvodnění

Je zásadní, aby byl rámec EU pro odvětví LULUCF v souladu s mezinárodními pravidly pro 
usnadnění podávání zpráv členskými státy a aby se zabránilo vzájemnému narušování 
různých rámců. Uvedení do souladu s mezinárodním rámcem (rozhodnutí 2/CMP.7 
a rozhodnutí 16/CMP.1) je navrhováno proto, aby usnadnilo podávání zpráv členskými státy 
a jejich účetnictví a aby se zajistila jednotnost.

Pozměňovací návrh 110
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Jelikož emise skleníkových plynů 
a pohlcení v důsledku zemědělských 
činností meziročně kolísají mnohem méně 
než emise a pohlcení z činností v oblasti 
lesnictví, členské státy by měly účtovat 
emise skleníkových plynů a pohlcení 
v důsledku činností obhospodařování orné 
půdy a pastvin k referenčnímu roku 
v souladu s jejich revidovanou původní 
zprávou o emisních údajích za referenční 
rok předloženou UNFCCC podle 
rozhodnutí 13/CMP.1 konference 
smluvních stran jednající jako shromáždění 
smluvních stran Kjótského protokolu 
(„rozhodnutí 13/CMP.1“).

(8) Jelikož emise skleníkových plynů 
a pohlcení v důsledku zemědělských 
činností meziročně kolísají mnohem méně 
než emise a pohlcení z činností v oblasti 
lesnictví, členské státy by měly mít 
možnost účtovat emise skleníkových plynů 
a pohlcení v důsledku činností 
obhospodařování orné půdy a pastvin 
k referenčnímu roku v souladu s jejich 
revidovanou původní zprávou o emisních 
údajích za referenční rok předloženou 
UNFCCC podle rozhodnutí 13/CMP.1 
konference smluvních stran jednající jako 
shromáždění smluvních stran Kjótského 
protokolu („rozhodnutí 13/CMP.1“).

Or. lt

Pozměňovací návrh 111
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Odvodňování mokřadů 
a zavodňování pokrývají emise 
z rašelinišť, která uchovávají velmi 
vysoká množství uhlíku. Emise 
z degradace a odvodňování rašelinišť 
odpovídají asi 5 % celosvětových emisí 
skleníkových plynů a v roce 2010 
představovaly 3,5–4 % emisí Unie. 
V zájmu plné transparentnosti a pro 
prokázání vedoucí úlohy v odvětví, kde je 
Unie celosvětově druhým největším 
zdrojem emisí, by emise a jejich 
pohlcování z odvodňování mokřadů 
a zavodňování měly být rovněž zahrnuty 
do účetnictví členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pravidla podávání zpráv o emisích 
skleníkových plynů a podávání dalších 
informací, které se vztahují ke změně 
klimatu, včetně informací o odvětví 
LULUCF, spadají do působnosti nařízení 
(EU) č. …/… [návrh Komise nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
o mechanismu monitorování a vykazování 
emisí skleníkových plynů a podávání 
dalších informací na úrovni členských států 
a Unie vztahujících se ke změně klimatu 
(KOM/2011/789 v konečném znění –
2011/0372 (COD)], a oblast působnosti 
tohoto rozhodnutí se proto na ně 
nevztahuje.

(10) Pravidla podávání zpráv o emisích 
skleníkových plynů a podávání dalších 
informací, které se vztahují ke změně 
klimatu, včetně informací o odvětví 
LULUCF, spadají do působnosti nařízení 
(EU) č. …/… [návrh Komise nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
o mechanismu monitorování a vykazování 
emisí skleníkových plynů a podávání 
dalších informací na úrovni členských států 
a Unie vztahujících se ke změně klimatu 
(COM/2011/789 v konečném znění –
2011/0372 (COD)] a měla by být 
zohledněna členskými státy při 
monitorování a podávání zpráv, i když se 



PE492.911v01-00 34/80 AM\909081CS.doc

CS

na ně nevztahuje oblast působnosti tohoto 
rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Akční plány v odvětví LULUCF by vytvořily další zátěž na úrovni členských států, aniž by 
měly jasnou přidanou hodnotu. Vedlo by to ke zdvojení právní úpravy, neboť by tyto akční 
plány platily souběžně s opatřeními v oblasti zemědělství a ochrany životního prostředí 
v rámci druhého pilíře společné zemědělské politiky.

Pozměňovací návrh 113
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Akční plány členského státu 
pro odvětví LULUCF by měly stanovit 
opatření, kterými se omezí nebo sníží 
emise a udrží nebo zvýší pohlcení z odvětví 
LULUCF. Každý akční plán v oblasti 
LULUCF by měl obsahovat určité 
informace uvedené v tomto rozhodnutí. 
Na podporu osvědčených postupů by měl 
být kromě toho v příloze tohoto 
rozhodnutí stanoven orientační seznam 
opatření, která mohou být rovněž 
zahrnuta do těchto plánů. Komise by měla 
pravidelně hodnotit obsah a provádění 
akčních plánů členských států pro odvětví 
LULUCF a případně poskytovat 
doporučení ke zlepšení opatření členského 
státu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zavedením národních akčních plánů do tohoto rozhodnutí dojde ke zdvojení právní úpravy, 
neboť navrhované akční plány by platily souběžně s opatřeními v oblasti zemědělství
a ochrany životního prostředí v rámci druhého pilíře společné zemědělské politiky.
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Pozměňovací návrh 114
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Akční plány členského státu 
pro odvětví LULUCF by měly stanovit 
opatření, kterými se omezí nebo sníží 
emise a udrží nebo zvýší pohlcení z odvětví 
LULUCF. Každý akční plán v oblasti 
LULUCF by měl obsahovat určité 
informace uvedené v tomto rozhodnutí. 
Na podporu osvědčených postupů by měl 
být kromě toho v příloze tohoto 
rozhodnutí stanoven orientační seznam 
opatření, která mohou být rovněž 
zahrnuta do těchto plánů. Komise by měla 
pravidelně hodnotit obsah a provádění 
akčních plánů členských států pro odvětví 
LULUCF a případně poskytovat 
doporučení ke zlepšení opatření členského 
státu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise týkající se národních akčních plánů jde nad rámec toho, co bylo dohodnuto 
v Durbanu. Navrhované akční plány v odvětví LULUCF jsou tak v rozporu se skutečností, že 
EU nemá v oblasti lesnictví žádné pravomoci. Obhospodařování lesů a politika v oblasti 
lesnictví podléhají vnitrostátnímu rozhodování.

Pozměňovací návrh 115
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Akční plány členského státu vypouští se
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pro odvětví LULUCF by měly stanovit 
opatření, kterými se omezí nebo sníží 
emise a udrží nebo zvýší pohlcení z odvětví 
LULUCF. Každý akční plán v oblasti 
LULUCF by měl obsahovat určité 
informace uvedené v tomto rozhodnutí. 
Na podporu osvědčených postupů by měl 
být kromě toho v příloze tohoto 
rozhodnutí stanoven orientační seznam 
opatření, která mohou být rovněž 
zahrnuta do těchto plánů. Komise by měla 
pravidelně hodnotit obsah a provádění 
akčních plánů členských států pro odvětví 
LULUCF a případně poskytovat 
doporučení ke zlepšení opatření členského 
státu.

Or. en

Odůvodnění

Akční plány v odvětví LULUCF by vytvořily další zátěž na úrovni členských států, aniž by 
měly jasnou přidanou hodnotu. Vedlo by to ke zdvojení právní úpravy, neboť by tyto akční 
plány platily souběžně s opatřeními v oblasti zemědělství a ochrany životního prostředí 
v rámci druhého pilíře společné zemědělské politiky. Členské státy by namísto toho měly 
v rámci svých strategií nízkouhlíkového rozvoje zavést opatření na podporu udržitelného 
obhospodařování lesů a udržitelného využívání půdy.

Pozměňovací návrh 116
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Akční plány členského státu
pro odvětví LULUCF by měly stanovit 
opatření, kterými se omezí nebo sníží 
emise a udrží nebo zvýší pohlcení 
z odvětví LULUCF. Každý akční plán 
v oblasti LULUCF by měl obsahovat určité 
informace uvedené v tomto rozhodnutí. Na 
podporu osvědčených postupů by měl být 
kromě toho v příloze tohoto rozhodnutí 
stanoven orientační seznam opatření, která 

(12) Akční plány členského státu 
pro odvětví LULUCF by měly stanovit 
opatření, kterými se omezí nebo sníží 
emise a udrží nebo zvýší pohlcení 
z odvětví LULUCF. Členské státy by měly 
mít možnost zahrnout akční plány do 
svých stávajících programů pro odvětví 
LULUCF, aby se zabránilo byrokracii.
Každý akční plán v oblasti LULUCF by 
měl obsahovat určité informace uvedené 



AM\909081CS.doc 37/80 PE492.911v01-00

CS

mohou být rovněž zahrnuta do těchto 
plánů. Komise by měla pravidelně 
hodnotit obsah a provádění akčních plánů 
členských států pro odvětví LULUCF 
a případně poskytovat doporučení ke 
zlepšení opatření členského státu.

v tomto rozhodnutí. Na podporu 
osvědčených postupů by měl být kromě 
toho v příloze tohoto rozhodnutí stanoven 
orientační seznam opatření, která mohou 
být rovněž zahrnuta do těchto plánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Horst Schnellhardt

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Akční plány členského státu 
pro odvětví LULUCF by měly stanovit 
opatření, kterými se omezí nebo sníží 
emise a udrží nebo zvýší pohlcení
z odvětví LULUCF. Každý akční plán 
v oblasti LULUCF by měl obsahovat určité 
informace uvedené v tomto rozhodnutí. Na 
podporu osvědčených postupů by měl být 
kromě toho v příloze tohoto rozhodnutí 
stanoven orientační seznam opatření, která 
mohou být rovněž zahrnuta do těchto 
plánů. Komise by měla pravidelně hodnotit 
obsah a provádění akčních plánů členských 
států pro odvětví LULUCF a případně 
poskytovat doporučení ke zlepšení opatření 
členského státu. 

(12) Akční plány členského státu 
pro odvětví LULUCF by měly stanovit 
opatření, kterými se omezí nebo sníží 
emise a udrží nebo zvýší pohlcení 
z odvětví LULUCF. Každý akční plán 
v oblasti LULUCF by měl obsahovat určité 
informace uvedené v tomto rozhodnutí. Na 
podporu osvědčených postupů by měl být 
kromě toho v příloze tohoto rozhodnutí 
stanoven orientační seznam opatření, která 
mohou být rovněž zahrnuta do těchto 
plánů. Komise by měla pravidelně hodnotit 
obsah a provádění akčních plánů členských 
států pro odvětví LULUCF a případně 
poskytovat proveditelná doporučení ke 
zlepšení opatření členského státu.

Or. de

Pozměňovací návrh 118
Jolanta Emilia Hibner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Akční plány členského státu 
pro odvětví LULUCF by měly stanovit 
opatření, kterými se omezí nebo sníží 
emise a udrží nebo zvýší pohlcení 
z odvětví LULUCF. Každý akční plán 
v oblasti LULUCF by měl obsahovat určité 
informace uvedené v tomto rozhodnutí. Na 
podporu osvědčených postupů by měl být 
kromě toho v příloze tohoto rozhodnutí 
stanoven orientační seznam opatření, která 
mohou být rovněž zahrnuta do těchto 
plánů. Komise by měla pravidelně 
hodnotit obsah a provádění akčních plánů 
členských států pro odvětví LULUCF 
a případně poskytovat doporučení ke 
zlepšení opatření členského státu.

(12) Akční plány členského státu 
pro odvětví LULUCF by měly stanovit 
opatření, kterými se omezí nebo sníží 
emise a udrží nebo zvýší pohlcení 
z odvětví LULUCF. Každý akční plán 
v oblasti LULUCF by měl obsahovat určité 
informace uvedené v tomto rozhodnutí. Na 
podporu osvědčených postupů by měl být 
kromě toho v příloze tohoto rozhodnutí 
stanoven orientační seznam opatření, která 
mohou být rovněž zahrnuta do těchto 
plánů.

Or. pl

Pozměňovací návrh 119
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Akční plány členského státu 
pro odvětví LULUCF by měly stanovit 
opatření, kterými se omezí nebo sníží 
emise a udrží nebo zvýší pohlcení 
z odvětví LULUCF. Každý akční plán 
v oblasti LULUCF by měl obsahovat určité 
informace uvedené v tomto rozhodnutí. Na 
podporu osvědčených postupů by měl být 
kromě toho v příloze tohoto rozhodnutí 
stanoven orientační seznam opatření, která 
mohou být rovněž zahrnuta do těchto 
plánů. Komise by měla pravidelně hodnotit 
obsah a provádění akčních plánů členských 
států pro odvětví LULUCF a případně 
poskytovat doporučení ke zlepšení opatření 
členského státu.

(12) Akční plány členského státu 
pro odvětví LULUCF by měly stanovit 
opatření, kterými se omezí nebo sníží 
emise a udrží nebo zvýší pohlcení 
z odvětví LULUCF. Každý akční plán 
v oblasti LULUCF by měl obsahovat určité 
informace uvedené v tomto rozhodnutí. Na 
podporu osvědčených postupů by měl být 
kromě toho v příloze tohoto rozhodnutí 
stanoven orientační seznam opatření, která 
mohou být rovněž zahrnuta do těchto 
plánů. Komise by měla pravidelně hodnotit 
obsah a provádění akčních plánů členských 
států pro odvětví LULUCF a případně 
poskytovat doporučení ke zlepšení opatření 
členského státu. Toto rozhodnutí by mělo 
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zajistit účast veřejnosti na přípravě, 
úpravě a přezkumu těchto plánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Akční plány členského státu 
pro odvětví LULUCF by měly stanovit 
opatření, kterými se omezí nebo sníží 
emise a udrží nebo zvýší pohlcení 
z odvětví LULUCF. Každý akční plán 
v oblasti LULUCF by měl obsahovat určité 
informace uvedené v tomto rozhodnutí. Na 
podporu osvědčených postupů by měl být 
kromě toho v příloze tohoto rozhodnutí 
stanoven orientační seznam opatření, která 
mohou být rovněž zahrnuta do těchto 
plánů. Komise by měla pravidelně hodnotit 
obsah a provádění akčních plánů členských 
států pro odvětví LULUCF a případně 
poskytovat doporučení ke zlepšení opatření 
členského státu. 

(12) Akční plány členského státu 
pro odvětví LULUCF by měly stanovit
opatření, kterými se omezí nebo sníží 
emise a udrží nebo zvýší pohlcení 
z odvětví LULUCF. Každý akční plán 
v oblasti LULUCF by měl obsahovat určité 
informace uvedené v tomto rozhodnutí. Na 
podporu osvědčených postupů by měl být 
kromě toho v příloze tohoto rozhodnutí 
stanoven orientační seznam opatření, která 
mohou být rovněž zahrnuta do těchto 
plánů. Tato opatření by měla být 
prováděna v souladu s rozhodnutím 
o mechanismech a strategiích 
monitorování a v zájmu přechodu 
k nízkouhlíkové společnosti. Komise by 
měla pravidelně hodnotit obsah 
a provádění akčních plánů členských států 
pro odvětví LULUCF a případně 
poskytovat doporučení ke zlepšení opatření 
členského státu.

Or. sv

Pozměňovací návrh 121
Kārlis Šadurskis

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Akční plány členského státu 
pro odvětví LULUCF by měly stanovit 
opatření, kterými se omezí nebo sníží 
emise a udrží nebo zvýší pohlcení 
z odvětví LULUCF. Každý akční plán 
v oblasti LULUCF by měl obsahovat určité 
informace uvedené v tomto rozhodnutí. Na 
podporu osvědčených postupů by měl být 
kromě toho v příloze tohoto rozhodnutí 
stanoven orientační seznam opatření, která 
mohou být rovněž zahrnuta do těchto 
plánů. Komise by měla pravidelně 
hodnotit obsah a provádění akčních plánů 
členských států pro odvětví LULUCF 
a případně poskytovat doporučení ke 
zlepšení opatření členského státu.

(12) Akční plány členského státu 
pro odvětví LULUCF vytvořené jako 
součást strategií nízkouhlíkového rozvoje
by měly stanovit opatření, kterými se 
omezí nebo sníží emise a udrží nebo zvýší 
pohlcení z odvětví LULUCF. Každý 
členský stát by měl stanovit nejvhodnější 
opatření uzpůsobená vnitrostátním 
okolnostem. Každý akční plán v oblasti 
LULUCF by měl obsahovat určité 
informace uvedené v tomto rozhodnutí. Na 
podporu osvědčených postupů by měl být 
kromě toho v příloze tohoto rozhodnutí 
stanoven orientační seznam opatření, která 
mohou být rovněž zahrnuta do těchto 
plánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Matthias Groote

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Akční plány členského státu 
pro odvětví LULUCF by měly stanovit 
opatření, kterými se omezí nebo sníží 
emise a udrží nebo zvýší pohlcení 
z odvětví LULUCF. Každý akční plán 
v oblasti LULUCF by měl obsahovat určité 
informace uvedené v tomto rozhodnutí. Na 
podporu osvědčených postupů by měl být 
kromě toho v příloze tohoto rozhodnutí 
stanoven orientační seznam opatření, která 
mohou být rovněž zahrnuta do těchto 
plánů. Komise by měla pravidelně hodnotit 
obsah a provádění akčních plánů členských 
států pro odvětví LULUCF a případně 
poskytovat doporučení ke zlepšení opatření 
členského státu.

(12) Akční plány členského státu 
pro odvětví LULUCF by měly stanovit 
opatření, kterými se omezí nebo sníží 
emise a udrží nebo zvýší pohlcení 
z odvětví LULUCF. Každý akční plán 
v oblasti LULUCF by měl obsahovat určité 
informace uvedené v tomto rozhodnutí. Na 
podporu osvědčených postupů by měl být 
kromě toho v příloze tohoto rozhodnutí 
stanoven orientační seznam opatření, která 
mohou být rovněž zahrnuta do těchto 
plánů. Komise by měla pravidelně hodnotit 
obsah a provádění akčních plánů členských 
států pro odvětví LULUCF a případně 
poskytovat doporučení ke zlepšení opatření 
členského státu. Příslušná administrativní 
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opatření by měla zůstat co nejúčinnější.

Or. de

Pozměňovací návrh 123
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie s cílem aktualizovat definice 
stanovené v článku 2 s ohledem na změny 
definic přijatých orgány UNFCCC nebo 
Kjótského protokolu nebo na jiné 
mnohostranné dohody týkající se změny 
klimatu uzavřené Unií, změnit přílohu I, 
aby se přidala účetní období a zajistil 
soulad mezi těmito účetními obdobími 
a příslušnými obdobími vztahujícími se na 
závazky Unie v oblasti snižování emisí 
v jiných odvětvích, změnit přílohu II 
aktualizací referenčních úrovní v souladu 
s navrhovanými referenčními úrovněmi 
předloženými členskými státy podle článku
6, s výhradou oprav provedených v souladu 
s tímto rozhodnutím, upravit informace 
uvedené v příloze III na základě vědeckého 
pokroku a s ohledem na něj přezkoumat 
podmínky stanovené v čl. 9 odst. 2 týkající 
se účetních pravidel v případě přírodních 
škodlivých činitelů nebo promítnout revize 
aktů přijatých orgány UNFCCC nebo 
Kjótského protokolu. Je zejména důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a náležité předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 

(13) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie s cílem aktualizovat definice 
stanovené v článku 2 s ohledem na změny 
definic přijatých orgány UNFCCC nebo 
Kjótského protokolu nebo na jiné 
mnohostranné dohody týkající se změny 
klimatu uzavřené Unií, změnit přílohu I, 
aby se přidala účetní období a zajistil 
soulad mezi těmito účetními obdobími 
a příslušnými obdobími vztahujícími se na 
závazky Unie v oblasti snižování emisí 
v jiných odvětvích, změnit přílohu II 
aktualizací referenčních úrovní v souladu 
s navrhovanými referenčními úrovněmi 
předloženými členskými státy podle článku 
6, s výhradou oprav provedených v souladu 
s tímto rozhodnutím a s ohledem na změny 
referenčních úrovní přijaté orgány 
UNFCCC a Kjótského protokolu, upravit 
informace uvedené v příloze III na základě 
vědeckého pokroku a s ohledem na něj 
přezkoumat podmínky stanovené v čl. 9 
odst. 2 týkající se účetních pravidel 
v případě přírodních škodlivých činitelů 
nebo promítnout revize aktů přijatých 
orgány UNFCCC nebo Kjótského 
protokolu. Je zejména důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a náležité 
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parlamentu a Radě. předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie s cílem aktualizovat definice 
stanovené v článku 2 s ohledem na změny 
definic přijatých orgány UNFCCC nebo 
Kjótského protokolu nebo na jiné 
mnohostranné dohody týkající se změny 
klimatu uzavřené Unií, změnit přílohu I, 
aby se přidala účetní období a zajistil 
soulad mezi těmito účetními obdobími 
a příslušnými obdobími vztahujícími se na 
závazky Unie v oblasti snižování emisí 
v jiných odvětvích, změnit přílohu II 
aktualizací referenčních úrovní v souladu 
s navrhovanými referenčními úrovněmi 
předloženými členskými státy podle 
článku 6, s výhradou oprav provedených 
v souladu s tímto rozhodnutím, upravit 
informace uvedené v příloze III na základě 
vědeckého pokroku a s ohledem na něj 
přezkoumat podmínky stanovené v čl. 9 
odst. 2 týkající se účetních pravidel 
v případě přírodních škodlivých činitelů 
nebo promítnout revize aktů přijatých 
orgány UNFCCC nebo Kjótského 
protokolu. Je zejména důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a náležité 
předávání příslušných dokumentů 

(13) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie s cílem aktualizovat definice 
stanovené v článku 2 s ohledem na změny 
definic přijatých orgány UNFCCC nebo 
Kjótského protokolu nebo na jiné 
mnohostranné dohody, které budou 
uzavřeny v oblasti změny klimatu a jimž 
musí Unie dostát, upravit informace 
uvedené v příloze III na základě vědeckého 
pokroku a s ohledem na něj přezkoumat 
podmínky stanovené v čl. 9 odst. 2 týkající 
se účetních pravidel v případě přírodních 
škodlivých činitelů nebo promítnout 
drobné změny aktů přijatých orgány 
UNFCCC nebo Kjótského protokolu. Je 
zejména důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni. Při 
přípravě a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a náležité předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.
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Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Účetní pravidla stanovená v tomto článku a v příloze I mají pro fungování tohoto rozhodnutí 
zásadní význam, a proto musí být veškeré jejich změny přijímány řádným legislativním 
postupem.

Pozměňovací návrh 125
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie s cílem aktualizovat definice 
stanovené v článku 2 s ohledem na změny 
definic přijatých orgány UNFCCC nebo 
Kjótského protokolu nebo na jiné 
mnohostranné dohody týkající se změny 
klimatu uzavřené Unií, změnit přílohu I, 
aby se přidala účetní období a zajistil 
soulad mezi těmito účetními obdobími 
a příslušnými obdobími vztahujícími se na 
závazky Unie v oblasti snižování emisí 
v jiných odvětvích, změnit přílohu II 
aktualizací referenčních úrovní v souladu 
s navrhovanými referenčními úrovněmi 
předloženými členskými státy podle 
článku 6, s výhradou oprav provedených 
v souladu s tímto rozhodnutím, upravit 
informace uvedené v příloze III na 
základě vědeckého pokroku a s ohledem 
na něj přezkoumat podmínky stanovené 
v čl. 9 odst. 2 týkající se účetních pravidel 
v případě přírodních škodlivých činitelů 
nebo promítnout revize aktů přijatých 
orgány UNFCCC nebo Kjótského 
protokolu. Je zejména důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 

(13) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie s cílem aktualizovat definice 
stanovené v článku 2 s ohledem na změny 
definic přijatých orgány UNFCCC nebo 
Kjótského protokolu nebo na jiné 
mnohostranné dohody týkající se změny 
klimatu uzavřené Unií, změnit přílohu I, 
aby se přidala účetní období a zajistil 
soulad mezi těmito účetními obdobími 
a příslušnými obdobími vztahujícími se na 
závazky Unie v oblasti snižování emisí 
v jiných odvětvích.
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odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Pří přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby Evropskému parlamentu 
a Radě byly souběžně, včas 
a odpovídajícím způsobem předávány 
příslušné dokumenty.

Or. en

Odůvodnění

EU přijala stávající referenční úrovně v rámci procesu UNFCCC. Komise by neměla 
upravovat referenční úrovně členských států jednostranně a tyto úrovně by měly být měněny 
pouze v případě, že budou měněny v rámci UNFCCC.

Pozměňovací návrh 126
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie s cílem aktualizovat definice 
stanovené v článku 2 s ohledem na změny 
definic přijatých orgány UNFCCC nebo 
Kjótského protokolu nebo na jiné 
mnohostranné dohody týkající se změny 
klimatu uzavřené Unií, změnit přílohu I, 
aby se přidala účetní období a zajistil 
soulad mezi těmito účetními obdobími 
a příslušnými obdobími vztahujícími se na 
závazky Unie v oblasti snižování emisí 
v jiných odvětvích, změnit přílohu II 
aktualizací referenčních úrovní v souladu 
s navrhovanými referenčními úrovněmi 
předloženými členskými státy podle 
článku 6, s výhradou oprav provedených 
v souladu s tímto rozhodnutím, upravit 
informace uvedené v příloze III na základě 
vědeckého pokroku a s ohledem na něj 
přezkoumat podmínky stanovené v čl. 9 

(13) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie s cílem aktualizovat definice 
stanovené v článku 2 s ohledem na změny 
definic přijatých orgány UNFCCC nebo 
Kjótského protokolu nebo na jiné 
mnohostranné dohody, které budou 
uzavřeny v oblasti změny klimatu, upravit 
informace uvedené v příloze III na základě 
vědeckého pokroku a s ohledem na něj 
přezkoumat podmínky stanovené v čl. 9 
odst. 2 týkající se účetních pravidel 
v případě přírodních škodlivých činitelů 
nebo promítnout drobné změny aktů 
přijatých orgány UNFCCC nebo Kjótského 
protokolu. Je zejména důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a náležité 
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odst. 2 týkající se účetních pravidel 
v případě přírodních škodlivých činitelů 
nebo promítnout revize aktů přijatých 
orgány UNFCCC nebo Kjótského 
protokolu. Je zejména důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a náležité 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Ke změnám příloh I a II by se měl použít řádný legislativní postup, nikoli je činit 
prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 127
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie s cílem aktualizovat definice 
stanovené v článku 2 s ohledem na změny
definic přijatých orgány UNFCCC nebo 
Kjótského protokolu nebo na jiné 
mnohostranné dohody týkající se změny 
klimatu uzavřené Unií, změnit přílohu I, 
aby se přidala účetní období a zajistil 
soulad mezi těmito účetními obdobími 
a příslušnými obdobími vztahujícími se na 
závazky Unie v oblasti snižování emisí 
v jiných odvětvích, změnit přílohu II 
aktualizací referenčních úrovní v souladu 
s navrhovanými referenčními úrovněmi 
předloženými členskými státy podle článku 
6, s výhradou oprav provedených v souladu 

(13) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie s cílem aktualizovat definice 
stanovené v článku 2 s ohledem na změny 
definic přijatých orgány UNFCCC nebo 
Kjótského protokolu nebo na jiné 
mnohostranné dohody týkající se změny 
klimatu uzavřené Unií, změnit přílohu I, 
aby se přidala účetní období a zajistil 
soulad mezi těmito účetními obdobími 
a příslušnými obdobími vztahujícími se na 
závazky Unie v oblasti snižování emisí 
v jiných odvětvích, změnit přílohu II 
aktualizací referenčních úrovní v souladu 
s navrhovanými referenčními úrovněmi 
předloženými členskými státy podle článku 
6, s výhradou oprav provedených v souladu 
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s tímto rozhodnutím, upravit informace 
uvedené v příloze III na základě vědeckého 
pokroku a s ohledem na něj přezkoumat 
podmínky stanovené v čl. 9 odst. 2 týkající 
se účetních pravidel v případě přírodních 
škodlivých činitelů nebo promítnout revize 
aktů přijatých orgány UNFCCC nebo 
Kjótského protokolu. Je zejména důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a náležité předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

s tímto rozhodnutím, upravit informace 
uvedené v příloze III na základě vědeckého 
pokroku a s ohledem na něj přezkoumat 
podmínky stanovené v čl. 9 odst. 2 týkající 
se účetních pravidel v případě přírodních 
škodlivých činitelů nebo promítnout revize 
aktů přijatých orgány UNFCCC nebo 
Kjótského protokolu. Je zejména důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a náležité předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě. Akty v přenesené 
pravomoci by však měly být přijímány 
pouze tehdy, je-li to vhodné, aby se 
zaručilo právo Evropského parlamentu 
vznést námitky vůči opatřením přijatým 
Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Gaston Franco, Sophie Auconie

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie s cílem aktualizovat definice 
stanovené v článku 2 s ohledem na změny 
definic přijatých orgány UNFCCC nebo
Kjótského protokolu nebo na jiné 
mnohostranné dohody týkající se změny 
klimatu uzavřené Unií, změnit přílohu I, 
aby se přidala účetní období a zajistil 
soulad mezi těmito účetními obdobími 
a příslušnými obdobími vztahujícími se na 
závazky Unie v oblasti snižování emisí 
v jiných odvětvích, změnit přílohu II 

(13) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie s cílem aktualizovat definice 
stanovené v článku 2 s ohledem na změny 
definic přijatých orgány UNFCCC nebo 
Kjótského protokolu nebo na jiné 
mnohostranné dohody týkající se změny 
klimatu uzavřené Unií, změnit přílohu I, 
aby se přidala účetní období a zajistil 
soulad mezi těmito účetními obdobími 
a příslušnými obdobími vztahujícími se na 
závazky Unie v oblasti snižování emisí 
v jiných odvětvích, změnit přílohu II 
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aktualizací referenčních úrovní v souladu 
s navrhovanými referenčními úrovněmi 
předloženými členskými státy podle článku 
6, s výhradou oprav provedených v souladu 
s tímto rozhodnutím, upravit informace 
uvedené v příloze III na základě vědeckého 
pokroku a s ohledem na něj přezkoumat 
podmínky stanovené v čl. 9 odst. 2 týkající 
se účetních pravidel v případě přírodních 
škodlivých činitelů nebo promítnout revize 
aktů přijatých orgány UNFCCC nebo 
Kjótského protokolu. Je zejména důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a náležité předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

aktualizací referenčních úrovní v souladu 
s navrhovanými referenčními úrovněmi 
předloženými členskými státy podle článku 
6, s výhradou oprav provedených v souladu 
s tímto rozhodnutím, upravit informace 
uvedené v příloze III na základě vědeckého 
pokroku a s ohledem na něj přezkoumat 
podmínky stanovené v čl. 9 odst. 2 týkající 
se účetních pravidel v případě přírodních 
škodlivých činitelů nebo promítnout revize 
aktů přijatých orgány UNFCCC nebo 
Kjótského protokolu. Je obzvláště důležité, 
aby Komise během přípravné práce 
prováděla odpovídající konzultace, včetně
konzultací s odborníky v dotčených 
oblastech. Při přípravě a vypracovávání 
aktů v přenesené pravomoci by Komise 
měla zajistit souběžné, včasné a náležité 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Matthias Groote

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Komise by měla posoudit, zda při 
navrhování a provádění akčních plánů 
týkajících se pohlcování skleníkových 
plynů existuje potenciál pro podporu 
investic v oblasti zemědělství.

Or. de

Pozměňovací návrh 130
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jelikož cílů navrhovaného opatření 
nemůže být vzhledem k jejich podstatě 
uspokojivě dosaženo pouze na úrovni 
členských států, a lze jich proto z důvodu 
rozsahu a účinků opatření lépe dosáhnout 
na úrovni Unie, může Unie přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy 
o Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení těchto 
cílů,

(14) Jelikož cílů navrhovaného opatření 
nemůže být vzhledem k jejich podstatě 
uspokojivě dosaženo pouze na úrovni 
členských států, a lze jich proto z důvodu 
rozsahu a účinků opatření lépe dosáhnout 
na úrovni Unie, může Unie přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy 
o Evropské unii. Otázky týkající se odvětví 
LULUCF, jako je politika v oblasti 
lesnictví, náleží do pravomoci členských 
států. Unie by neměla zasahovat do 
vnitrostátních politik v oblasti lesnictví 
a měla by respektovat pravomoc členských 
států v této oblasti. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení těchto 
cílů,

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jelikož cílů navrhovaného opatření 
nemůže být vzhledem k jejich podstatě 
uspokojivě dosaženo pouze na úrovni 
členských států, a lze jich proto z důvodu 
rozsahu a účinků opatření lépe dosáhnout 
na úrovni Unie, může Unie přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy 
o Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení těchto 
cílů,

(14) Jelikož cílů navrhovaného opatření 
nemůže být vzhledem k jejich podstatě 
uspokojivě dosaženo pouze na úrovni 
členských států, a lze jich proto z důvodu 
rozsahu a účinků opatření lépe dosáhnout 
na úrovni Unie, může Unie přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy 
o Evropské unii. Jelikož však pravomoc 
k řešení otázek týkajících se odvětví 
LULUCF náleží především členským 
státům, musí Unie zachovávat zásadu 
předběžné opatrnosti, zejména pokud jde 
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o lesnictví, s cílem respektovat pravomoc 
členských států a plně uznat skutečnost, 
že udržitelné obhospodařování lesů je 
komplexní koncepcí, jež nemůže být 
regulována pouze z klimatického hlediska. 
V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, 
co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí stanoví účetní pravidla, 
která se použijí na emise a pohlcení 
v důsledku využívání půdy, změn 
využívání půdy a lesnictví. Rozhodnutí 
rovněž stanoví povinnost členských států 
vypracovat akční plány pro odvětví 
LULUCF k omezení nebo snížení emisí 
a udržení nebo zvýšení pohlcení 
a povinnost Komise tyto plány hodnotit.

Toto rozhodnutí stanoví účetní pravidla, 
která se použijí na emise a pohlcení 
v důsledku využívání půdy, změn 
využívání půdy a lesnictví. Rozhodnutí 
rovněž stanoví povinnost členských států 
vypracovat akční plány pro odvětví 
LULUCF k omezení nebo snížení emisí 
a udržení nebo zvýšení pohlcení.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Návrh rozhodnutí
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí stanoví účetní pravidla, 
která se použijí na emise a pohlcení 
v důsledku využívání půdy, změn 
využívání půdy a lesnictví. Rozhodnutí 

Toto rozhodnutí stanoví účetní pravidla, 
která se použijí na emise a pohlcení 
v důsledku využívání půdy, změn 
využívání půdy a lesnictví.
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rovněž stanoví povinnost členských států 
vypracovat akční plány pro odvětví 
LULUCF k omezení nebo snížení emisí 
a udržení nebo zvýšení pohlcení
a povinnost Komise tyto plány hodnotit.

Or. en

Odůvodnění

Zavedením národních akčních plánů do tohoto rozhodnutí dojde ke zdvojení právní úpravy, 
neboť navrhované akční plány by platily souběžně s opatřeními v oblasti zemědělství 
a ochrany životního prostředí v rámci druhého pilíře společné zemědělské politiky.

Pozměňovací návrh 134
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí stanoví účetní pravidla, 
která se použijí na emise a pohlcení 
v důsledku využívání půdy, změn 
využívání půdy a lesnictví. Rozhodnutí 
rovněž stanoví povinnost členských států 
vypracovat akční plány pro odvětví 
LULUCF k omezení nebo snížení emisí 
a udržení nebo zvýšení pohlcení
a povinnost Komise tyto plány hodnotit.

Toto rozhodnutí stanoví účetní pravidla, 
která se použijí na emise a pohlcení 
v důsledku využívání půdy, změn 
využívání půdy a lesnictví.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise jde nad rámec dohody z Durbanu. Akční plány v odvětví LULUCF jsou 
v rozporu se skutečností, že EU nemá v oblasti lesnictví žádné pravomoci. Existuje riziko, že 
se akční plány zaměří pouze na ty postupy obhospodařování lesů, jejichž cílem je zmírnit 
změny klimatu, a že při tom nezohlední multifunkční úlohu lesa. Tyto akční plány by vytvořily 
další zátěž na úrovni členských států, aniž by měly jasnou přidanou hodnotu. Vedlo by to ke 
zdvojení právní úpravy, neboť by tyto akční plány platily souběžně s opatřeními v oblasti 
zemědělství a ochrany životního prostředí v rámci druhého pilíře společné zemědělské 
politiky.
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Pozměňovací návrh 135
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí stanoví účetní pravidla, 
která se použijí na emise a pohlcení 
v důsledku využívání půdy, změn 
využívání půdy a lesnictví. Rozhodnutí 
rovněž stanoví povinnost členských států 
vypracovat akční plány pro odvětví 
LULUCF k omezení nebo snížení emisí 
a udržení nebo zvýšení pohlcení 
a povinnost Komise tyto plány hodnotit.

Toto rozhodnutí stanoví účetní pravidla, 
která se použijí na emise a pohlcení 
v důsledku využívání půdy, změn 
využívání půdy a lesnictví.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise týkající se vnitrostátních akčních plánů jde nad rámec toho, co bylo dohodnuto 
v Durbanu. Navrhované akční plány v odvětví LULUCF jsou například v rozporu se 
skutečností, že EU nemá v oblasti lesnictví žádné pravomoci. Obhospodařování lesů a politika 
v oblasti lesnictví patří k vnitrostátním záležitostem.

Pozměňovací návrh 136
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí stanoví účetní pravidla, 
která se použijí na emise a pohlcení 
v důsledku využívání půdy, změn 
využívání půdy a lesnictví. Rozhodnutí 
rovněž stanoví povinnost členských států 
vypracovat akční plány pro odvětví 
LULUCF k omezení nebo snížení emisí 
a udržení nebo zvýšení pohlcení 
a povinnost Komise tyto plány hodnotit.

Toto rozhodnutí stanoví účetní pravidla pro 
členské státy, která se použijí na emise 
a pohlcení v důsledku využívání půdy, 
změn využívání půdy a lesnictví. Toto 
rozhodnutí nestanoví žádné povinnosti 
v oblasti účetnictví či podávání zpráv pro 
soukromé subjekty. Rozhodnutí rovněž 
stanoví povinnost členských států 
vypracovat akční plány pro odvětví 
LULUCF k omezení nebo snížení emisí 
a udržení nebo zvýšení pohlcení 
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a povinnost Komise tyto plány hodnotit.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Romana Jordan

Návrh rozhodnutí
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí stanoví účetní pravidla, 
která se použijí na emise a pohlcení 
v důsledku využívání půdy, změn 
využívání půdy a lesnictví. Rozhodnutí 
rovněž stanoví povinnost členských států 
vypracovat akční plány pro odvětví 
LULUCF k omezení nebo snížení emisí 
a udržení nebo zvýšení pohlcení 
a povinnost Komise tyto plány hodnotit.

Toto rozhodnutí stanoví účetní pravidla, 
která se použijí na emise a pohlcení 
v důsledku využívání půdy, změn 
využívání půdy a lesnictví, a to jako první 
krok k formálnímu zařazení odvětví 
LULUCF do závazků Unie a členských 
států v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů v souladu s článkem 9 
rozhodnutí č. 406/2009/ES. Rozhodnutí 
rovněž stanoví povinnost členských států 
vypracovat akční plány pro odvětví 
LULUCF k omezení nebo snížení emisí 
a udržení nebo zvýšení pohlcení 
a povinnost Komise tyto plány hodnotit.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Kriton Arsenis, Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí stanoví účetní pravidla, 
která se použijí na emise a pohlcení 
v důsledku využívání půdy, změn 
využívání půdy a lesnictví. Rozhodnutí 
rovněž stanoví povinnost členských států 
vypracovat akční plány pro odvětví 
LULUCF k omezení nebo snížení emisí 

Toto rozhodnutí stanoví účetní pravidla pro 
členské státy, která se použijí na emise 
a pohlcení v důsledku využívání půdy, 
změn využívání půdy a lesnictví. Toto 
rozhodnutí nestanoví žádné povinnosti 
v oblasti účetnictví či podávání zpráv pro 
soukromé subjekty. Rozhodnutí rovněž 
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a udržení nebo zvýšení pohlcení 
a povinnost Komise tyto plány hodnotit.

stanoví povinnost členských států 
vypracovat akční plány pro odvětví 
LULUCF k omezení nebo snížení emisí 
a udržení nebo zvýšení pohlcení 
a povinnost Komise tyto plány hodnotit.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí stanoví účetní pravidla, 
která se použijí na emise a pohlcení 
v důsledku využívání půdy, změn 
využívání půdy a lesnictví. Rozhodnutí 
rovněž stanoví povinnost členských států 
vypracovat akční plány pro odvětví 
LULUCF k omezení nebo snížení emisí 
a udržení nebo zvýšení pohlcení
a povinnost Komise tyto plány hodnotit.

Toto rozhodnutí stanoví účetní pravidla, 
která se použijí na emise a pohlcení 
v důsledku využívání půdy, změn 
využívání půdy a lesnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí stanoví účetní pravidla, 
která se použijí na emise a pohlcení 
v důsledku využívání půdy, změn 
využívání půdy a lesnictví. Rozhodnutí 
rovněž stanoví povinnost členských států 
vypracovat akční plány pro odvětví 
LULUCF k omezení nebo snížení emisí 
a udržení nebo zvýšení pohlcení 

Toto rozhodnutí stanoví účetní pravidla, 
která se použijí na emise a pohlcení 
v důsledku využívání půdy, změn 
využívání půdy a lesnictví. 
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a povinnost Komise tyto plány hodnotit. 

Or. sv

Pozměňovací návrh 141
Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí stanoví účetní pravidla, 
která se použijí na emise a pohlcení 
v důsledku využívání půdy, změn 
využívání půdy a lesnictví. Rozhodnutí 
rovněž stanoví povinnost členských států 
vypracovat akční plány pro odvětví 
LULUCF k omezení nebo snížení emisí 
a udržení nebo zvýšení pohlcení 
a povinnost Komise tyto plány hodnotit.

Toto rozhodnutí stanoví účetní pravidla, 
která se použijí na emise a pohlcení 
v důsledku využívání půdy, změn 
využívání půdy a lesnictví, a to jako první 
krok k formálnímu zařazení odvětví 
LULUCF do závazků Unie a členských 
států v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů v souladu s článkem 9 
rozhodnutí č. 406/2009/ES. Rozhodnutí 
rovněž stanoví povinnost členských států 
vypracovat akční plány pro odvětví 
LULUCF k omezení nebo snížení emisí 
a udržení nebo zvýšení pohlcení 
a povinnost Komise tyto plány hodnotit.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Riikka Manner

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) „zásobou uhlíku“ rozumí množství 
uhlíku jako prvku ukládaného v úložišti 
uhlíku, vyjádřené v milionech tun;

j) „zásobou uhlíku“ rozumí množství 
uhlíku jako prvku ukládaného v úložišti 
uhlíku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 143
Jolanta Emilia Hibner

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. q

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) „lesem“ rozumí území o rozloze 
nejméně 0,5 hektaru s korunovým 
zápojem stromů nebo s odpovídajícím 
stupněm zakmenění nejméně 10 % plochy, 
pokryté stromy s potenciálem dosáhnout 
v dospělosti na místě svého růstu 
minimální výšky nejméně 5 metrů, včetně 
skupin rostoucích semenáčů, nebo 
výsadba, která dosud nedosáhla 
korunového zápoje stromů nebo 
odpovídajícího stupně zakmenění nejméně 
10 % plochy a výšky nejméně 5 metrů, 
včetně jakékoli plochy, která obvykle tvoří 
součást zalesněné oblasti, ale na které 
dočasně v důsledku zásahu člověka, 
například těžby nebo jako výsledek 
přírodních příčin, žádné stromy nejsou, ale 
u níž se očekává návrat k lesnímu porostu;

q) „lesem“ rozumí území o rozloze 
nejméně 0,1 hektaru o minimální šířce 
lesa 10 m s korunovým zápojem stromů 
nebo s odpovídajícím stupněm zakmenění 
nejméně 10 % plochy, pokryté stromy 
s potenciálem dosáhnout v dospělosti na 
místě svého růstu minimální výšky 
nejméně 2 metry, včetně skupin rostoucích 
semenáčů, nebo výsadba, která dosud 
nedosáhla korunového zápoje stromů nebo 
odpovídajícího stupně zakmenění nejméně 
10 % plochy a výšky nejméně 2 metrů, 
včetně jakékoli plochy, která obvykle tvoří 
součást zalesněné oblasti, ale na které 
dočasně v důsledku zásahu člověka, 
například těžby nebo jako výsledek 
přírodních příčin, žádné stromy nejsou, ale 
u níž se očekává návrat k lesnímu porostu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 144
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. q

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) „lesem“ rozumí území o rozloze 
nejméně 0,5 hektaru s korunovým 
zápojem stromů nebo s odpovídajícím 
stupněm zakmenění nejméně 10 % plochy, 
pokryté stromy s potenciálem dosáhnout 
v dospělosti na místě svého růstu 
minimální výšky nejméně 5 metrů, včetně 
skupin rostoucích semenáčů, nebo 
výsadba, která dosud nedosáhla 

q) „lesem“ rozumí území s korunovým 
zápojem stromů (nebo s odpovídajícím 
stupněm zakmenění) větším než 10 % a 
o rozloze větší než 0,5 hektaru. Stromy by 
měly být schopny dosáhnout v dospělosti 
na daném stanovišti minimální výšky 5 m. 
Les může být tvořen buď lesními 
formacemi s plně zapojenými porosty, kde 
velkou část plochy pokrývají stromy 
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korunového zápoje stromů nebo 
odpovídajícího stupně zakmenění nejméně 
10 % plochy a výšky nejméně 5 metrů, 
včetně jakékoli plochy, která obvykle tvoří 
součást zalesněné oblasti, ale na které 
dočasně v důsledku zásahu člověka, 
například těžby nebo jako výsledek 
přírodních příčin, žádné stromy nejsou, ale 
u níž se očekává návrat k lesnímu porostu;

různých vegetačních pater a podrost, nebo 
lesními formacemi s uvolněným zápojem 
se souvislým vegetačním krytem, kde 
korunový zápoj přesahuje 10 %. Za les se 
považují rovněž mladé porosty z přirozené 
obnovy a všechny kultury založené pro 
účely lesního hospodářství, které dosud
nedosáhly korunového zápoje 10 % 
a výšky 5 metrů, a rovněž plochy, které 
obvykle tvoří součást zalesněné oblasti, ale 
které jsou dočasně nezakmeněné 
v důsledku zásahu člověka, například těžby 
nebo jako výsledek přírodních příčin, ale 
u nichž se očekává návrat k lesnímu 
porostu. „Les“ zahrnuje: lesní školky 
a semenné sady, které představují 
nedílnou součást lesa; lesní cesty, 
přibližovací linky a jiné průseky, 
protipožární pásy a jiné malé otevřené 
plochy v lese; lesy v národních parcích, 
přírodních rezervacích a ostatních 
chráněných územích, např. územích 
zvláštního ekologického, vědeckého, 
historického, kulturního nebo duchovního 
významu; větrolamy a ochranné lesní 
pásy o rozloze větší než 0,5 ha a v šířce 
větší než 20 metrů, plantáže 
kaučukovníků a porosty korkových dubů. 
„Les“ nezahrnuje půdu využívanou 
převážně pro zemědělskou činnost;

Or. en

Odůvodnění

Tato definice by měla být v souladu s MCPFE/iniciativou pro ochranu lesů v Evropě (Forest 
Europe), neboť členské státy mají povinnost předkládat MCPFE/iniciativě pro ochranu lesů 
v Evropě zprávy podle těchto kritérií. Vedlo by to k dalším nákladům na změnu systému 
podávání zpráv nebo na povinnost předkládat zprávy různými/paralelními způsoby. Kromě 
toho tak narůstá byrokracie a vznikají další náklady pro členské státy.

Pozměňovací návrh 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. q
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) „lesem“ rozumí území o rozloze 
nejméně 0,5 hektaru s korunovým 
zápojem stromů nebo s odpovídajícím 
stupněm zakmenění nejméně 10 % plochy, 
pokryté stromy s potenciálem dosáhnout 
v dospělosti na místě svého růstu 
minimální výšky nejméně 5 metrů, včetně 
skupin rostoucích semenáčů, nebo 
výsadba, která dosud nedosáhla 
korunového zápoje stromů nebo
odpovídajícího stupně zakmenění nejméně 
10 % plochy a výšky nejméně 5 metrů, 
včetně jakékoli plochy, která obvykle tvoří 
součást zalesněné oblasti, ale na které 
dočasně v důsledku zásahu člověka, 
například těžby nebo jako výsledek 
přírodních příčin, žádné stromy nejsou, ale 
u níž se očekává návrat k lesnímu porostu;

q) „lesem“ rozumí území definované 
minimálními hodnotami pro velikost 
plochy, korunový zápoj stromů nebo 
odpovídajícím stupněm zakmenění
a výškou stromu, přičemž tyto hodnoty 
nepřesahují hodnoty definované 
v rozhodnutí 16/CMP.1. Každý členský 
stát musí Komisi oznámit své hodnoty 
nejpozději do začátku účetního období 
stanoveného v příloze I. Les zahrnuje 
oblasti se stromy na místě svého růstu, 
včetně skupin rostoucích semenáčů, nebo 
výsadbu, která dosud nedosáhla 
minimálních hodnot pro korunový zápoj
stromů, odpovídajícího stupně zakmenění 
nebo shora uvedené minimální výšky, 
včetně jakékoli plochy, která obvykle tvoří 
součást zalesněné oblasti, ale na které 
dočasně v důsledku zásahu člověka, 
například těžby nebo jako výsledek 
přírodních příčin, žádné stromy nejsou, ale 
u níž se očekává návrat k lesnímu porostu;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. q

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) „lesem“ rozumí území o rozloze 
nejméně 0,5 hektaru s korunovým 
zápojem stromů nebo s odpovídajícím 
stupněm zakmenění nejméně 10 % plochy, 
pokryté stromy s potenciálem dosáhnout 
v dospělosti na místě svého růstu 
minimální výšky nejméně 5 metrů, včetně 
skupin rostoucích semenáčů, nebo 
výsadba, která dosud nedosáhla 
korunového zápoje stromů nebo 

q) „lesem“ rozumí území o minimální
rozloze nejméně 0,05–1,0 hektaru
s korunovým zápojem stromů (nebo 
s odpovídajícím stupněm zakmenění) z více 
než 10–30 % pokryté stromy s potenciálem 
dosáhnout v dospělosti na místě svého 
růstu minimální výšky 2–5 metrů. Les 
může být tvořen buď lesními formacemi 
s plně zapojenými porosty, kde velkou část 
plochy pokrývají stromy různých 
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odpovídajícího stupně zakmenění nejméně 
10 % plochy a výšky nejméně 5 metrů, 
včetně jakékoli plochy, která obvykle tvoří 
součást zalesněné oblasti, ale na které
dočasně v důsledku zásahu člověka, 
například těžby nebo jako výsledek
přírodních příčin, žádné stromy nejsou, ale 
u níž se očekává návrat k lesnímu porostu;

vegetačních pater a podrost, nebo lesními 
formacemi s uvolněným zápojem. Za les 
se považují rovněž mladé porosty 
z přirozené obnovy a všechny kultury, 
které dosud nedosáhly korunového zápoje 
stromů 10–30 % nebo výšky 2–5 metrů, 
a rovněž plochy, které obvykle tvoří 
součást zalesněné oblasti, ale jsou dočasně 
nezakmeněné v důsledku zásahu člověka, 
například těžby, nebo přírodních příčin, ale 
u nichž se očekává návrat k lesnímu 
porostu.

Or. en

Odůvodnění

Definice lesa by měla odpovídat úmluvě o změně klimatu z Durbanu.

Pozměňovací návrh 147
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. t

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

t) „přírodním škodlivým činitelem“ 
rozumí událost nebo faktor, které nejsou 
antropogenního původu, jež způsobí 
značný objem emisí v lesích nebo 
v zemědělské půdě a jejichž výskyt v lesích 
není pod kontrolou členského státu za 
předpokladu, že členský stát není zároveň 
objektivně schopen významně omezit vliv 
události nebo faktoru na emise i poté, co 
k výskytu události nebo faktoru došlo;

t) „přírodními škodlivými činiteli“ rozumí 
události nebo faktory, které nejsou 
antropogenního původu. Pro účely tohoto 
rozhodnutí se za takové události nebo 
faktory považují ty, které způsobí značný 
objem emisí v lesích a nejsou pod 
kontrolou členských států ani jimi nejsou 
přímo ovlivněny. Mohou to být požáry, 
hmyzí škůdci nebo nákazy, extrémní 
počasí a škodliví činitelé geologického 
původu, jež nejsou pod kontrolou 
členských států ani jimi nejsou přímo 
ovlivněny. Nepatří mezi ně těžba a řízené 
vypalování;

Or. en
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Odůvodnění

Uvedení do souladu s úmluvou o změně klimatu z Durbanu.

Pozměňovací návrh 148
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. t a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ta) „úrovní pozadí“ rozumí průměr 
ucelené a zpočátku úplné časové řady, 
která zahrnuje emise z období 1990–2009 
vzniklé působením přírodních škodlivých 
činitelů, přičemž se opakovaně použije 
postup odstranění odlehlých hodnot na 
základě dvojnásobku standardní odchylky 
od střední hodnoty až do doby, kdy nelze 
určit žádné odlehlé hodnoty. Členské státy 
mohou alternativně uplatnit transparentní 
a srovnatelný přístup specifický pro danou 
zemi, k čemuž použijí ucelenou a zpočátku 
úplnou časovou řadu údajů, a to včetně 
období 1990–2009. U všech přístupů je 
nutné se v průběhu kontrolního období 
vyhnout očekávání čistých úvěrů. 
Nezahrnuje-li referenční úroveň 
obhospodařování lesů úroveň pozadí 
emisí pro použití pozadí podle čl. 9 odst. 2, 
hodnota úrovně pozadí se odhadne 
pomocí výše zmíněného prvního přístupu.
Je-li úroveň pozadí určena výše uvedeným 
způsobem, rovná se okrajová hodnota 
dvojnásobku standardní odchylky časové 
řady, která určuje úroveň pozadí. V 
případě, že je úroveň pozadí určena 
pomocí přístupu specifického pro danou 
zemi nebo se referenční úroveň členského 
státu rovná nule, musí členský stát popsat, 
jakým způsobem stanovuje okrajové 
hodnoty, je-li toto stanovení nutné. U 
všech přístupů je třeba se v průběhu 
kontrolního období vyhnout očekávání 
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čistých úvěrů;

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zavést definici úrovně pozadí, aby byl zajištěn soulad s úmluvou o změně klimatu 
z Durbanu, kterou podepsalo všech 27 členských států (to rovněž souvisí s dalšími změnami 
v článku 9 níže).

Pozměňovací návrh 149
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. u

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

u) „poločasem rozkladu“ rozumí počet let, 
jenž je zapotřebí k tomu, aby se obsah
uhlíku ve výrobku ze dřeva snížil na 
polovinu svého původního množství;

u) „poločasem rozkladu“ rozumí počet let, 
jenž je zapotřebí k tomu, aby se množství
uhlíku uloženého ve výrobku ze dřeva 
snížilo na polovinu své původní hodnoty;

Or. en

Odůvodnění

Definice Komise je technicky nepřesná. Hodnoty uhlíku v úložišti klesají proto, že klesá 
hmotnost výrobku v úložišti, a nikoli hodnota uhlíku ve výrobku.

Pozměňovací návrh 150
Kārlis Šadurskis

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. u

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

u) „poločasem rozkladu“ rozumí počet let, 
jenž je zapotřebí k tomu, aby se obsah 
uhlíku ve výrobku ze dřeva snížil na 
polovinu svého původního množství;

u) „poločasem rozkladu“ rozumí počet let, 
jenž je zapotřebí k tomu, aby se obsah 
uhlíku ve výrobcích z vytěženého dřeva 
uvedených v čl. 7 odst. 2 snížil na polovinu 
svého původního množství;
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Or. en

Pozměňovací návrh 151
Jolanta Emilia Hibner

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12 s cílem změnit definice 
uvedené v odstavci 1 tohoto článku pro 
účely aktualizace těchto definic na 
základě změn definic přijatých subjekty 
UNFCCC nebo Kjótského protokolu nebo 
jiných mnohostranných dohod týkajících 
se změny klimatu, které Unie uzavřela.

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 152
Kārlis Šadurskis

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12 s cílem změnit definice 
uvedené v odstavci 1 tohoto článku pro 
účely aktualizace těchto definic na 
základě změn definic přijatých subjekty 
UNFCCC nebo Kjótského protokolu nebo 
jiných mnohostranných dohod týkajících 
se změny klimatu, které Unie uzavřela.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 153
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12 s cílem změnit definice 
uvedené v odstavci 1 tohoto článku pro
účely aktualizace těchto definic na základě
změn definic přijatých subjekty UNFCCC 
nebo Kjótského protokolu nebo jiných 
mnohostranných dohod týkajících se
změny klimatu, které Unie uzavřela.

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12 s cílem změnit definice 
uvedené v odstavci 1 tohoto článku pro
zajištění vzájemného souladu těchto 
definic a jakýchkoli změn příslušných 
definic přijatých subjekty UNFCCC nebo 
Kjótského protokolu nebo jiných 
mnohostranných dohod, které budou 
uzavřeny v oblasti změny klimatu a jimž 
musí Unie dostát.

Or. en

Odůvodnění

Je zásadní, aby byl rámec EU pro odvětví LULUCF v souladu s mezinárodními pravidly pro 
usnadnění podávání zpráv členskými státy a aby se zabránilo vzájemnému narušování 
různých rámců. Uvedení do souladu s mezinárodním rámcem (rozhodnutí 16/CMP.1) by 
usnadnilo podávání zpráv členskými státy a zajistilo jednotnost.

Pozměňovací návrh 154
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12 s cílem změnit definice 
uvedené v odstavci 1 tohoto článku pro
účely aktualizace těchto definic na základě
změn definic přijatých subjekty UNFCCC 
nebo Kjótského protokolu nebo jiných 
mnohostranných dohod týkajících se 
změny klimatu, které Unie uzavřela.

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12 s cílem změnit definice 
uvedené v odstavci 1 tohoto článku pro
zajištění vzájemného souladu těchto 
definic a jakýchkoli změn příslušných 
definic přijatých subjekty UNFCCC nebo 
Kjótského protokolu v rámci UNFCCC
nebo jiných mnohostranných dohod 
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týkajících se změny klimatu, které Unie 
uzavřela.

Or. en

Odůvodnění

Je zásadní, aby byl rámec EU pro odvětví LULUCF v souladu s mezinárodními pravidly pro 
usnadnění podávání zpráv členskými státy a aby se zabránilo vzájemnému narušování 
různých rámců. Uvedení do souladu s mezinárodním rámcem (rozhodnutí 16/CMP.1) je 
navrhováno s cílem usnadnit podávání zpráv členskými státy a zajistit jednotnost.

Pozměňovací návrh 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12 s cílem změnit definice 
uvedené v odstavci 1 tohoto článku pro 
účely aktualizace těchto definic na základě
změn definic přijatých subjekty UNFCCC 
nebo Kjótského protokolu nebo jiných 
mnohostranných dohod týkajících se 
změny klimatu, které Unie uzavřela.

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12 s cílem změnit definice 
uvedené v odstavci 1 tohoto článku pro 
účely aktualizace těchto definic v souladu 
se změnami definic přijatými subjekty 
UNFCCC nebo Kjótského protokolu nebo 
jiných mnohostranných dohod týkajících se 
změny klimatu, které Unie uzavřela.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Jolanta Emilia Hibner

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnost sestavit a vést účty v odvětví 
LULUCF

Pravidla sestavování a vedení účtů
v odvětví LULUCF

Or. pl
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Pozměňovací návrh 157
Bas Eickhout

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro každé účetní období, které je uvedeno 
v příloze I, jsou členské státy povinny 
sestavit a vést účty, které přesně zachycují 
všechny emise a pohlcení v důsledku 
činností na svém území, jež spadají do 
těchto kategorií činností:

Pro každé účetní období, které je uvedeno 
v příloze I, jsou členské státy povinny 
sestavit a vést účty, které přesně zachycují 
všechny emise a pohlcení v důsledku 
činností na svém území, jež spadají do 
těchto tří kategorií činností:

Or. en

(O tomto pozměňovacím návrhu je potřeba hlasovat spolu se souvisejícími pozměňovacími 
návrhy k dalším částem tohoto článku, jež předkládá tentýž autor.)

Pozměňovací návrh 158
Bas Eickhout

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zalesňování; a) lesnické činnosti: zalesňování, opětovné 
zalesňování, odlesňování, 
obhospodařování lesů;

Or. en

(O tomto pozměňovacím návrhu je potřeba hlasovat spolu se souvisejícími pozměňovacími 
návrhy k dalším částem tohoto článku, jež předkládá tentýž autor.)

Pozměňovací návrh 159
Daciana Octavia Sârbu

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zalesňování; a) zalesňování a opětovné zalesňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Daciana Octavia Sârbu

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) opětovné zalesňování; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Bas Eickhout

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) opětovné zalesňování; b) zemědělské činnosti: obhospodařování 
orné půdy a pastvin;

Or. en

(O tomto pozměňovacím návrhu je potřeba hlasovat spolu se souvisejícími pozměňovacími 
návrhy k dalším částem tohoto článku, jež předkládá tentýž autor.)

Pozměňovací návrh 162
Bas Eickhout

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odlesňování; c) odvodňování mokřadů a zavodňování.

Or. en

(O tomto pozměňovacím návrhu je potřeba hlasovat spolu se souvisejícími pozměňovacími 
návrhy k dalším částem tohoto článku, jež předkládá tentýž autor.)

Pozměňovací návrh 163
Bas Eickhout

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) obhospodařování lesů; vypouští se

Or. en

(O tomto pozměňovacím návrhu je potřeba hlasovat spolu se souvisejícími pozměňovacími 
návrhy k dalším částem tohoto článku, jež předkládá tentýž autor.)

Pozměňovací návrh 164
Jolanta Emilia Hibner

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) obhospodařování lesů; d) obhospodařování lesů.

Or. pl

Pozměňovací návrh 165
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) obhospodařování orné půdy; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pro druhé kontrolní období v rámci Kjótského protokolu bylo dohodnuto, že obhospodařování 
orné půdy a pastvin zůstane nezávazné. Je důležité, aby pravidla na úrovni EU byla v souladu 
s účetními pravidly dohodnutými na mezinárodních jednáních.

Pozměňovací návrh 166
Elisabeth Köstinger

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) obhospodařování orné půdy; vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Jak bylo dohodnuto na mezinárodní úrovni na konferenci OSN o klimatu, mělo by být 
uplatňování účetních pravidel na činnosti na pastvinách a orné půdě nezávazné. Rozhodnutí, 
kterých bylo v tomto ohledu dosaženo, je nutné zohlednit.

Pozměňovací návrh 167
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) obhospodařování orné půdy; vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Uvedení do souladu s dohodou z Durbanu – o zavedení povinného účetnictví bylo rozhodnuto 
pouze u obhospodařování lesů. Návrh Komise jde nad rámec mezinárodních pravidel, a vede 
tak k dalším rušivým vlivům pro členské státy a další subjekty.

Pozměňovací návrh 168
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) obhospodařování orné půdy; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s dohodou z Durbanu – o zavedení povinného účetnictví bylo rozhodnuto 
pouze u obhospodařování lesů.

Pozměňovací návrh 169
Horst Schnellhardt

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) obhospodařování orné půdy; vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 170
Jolanta Emilia Hibner

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) obhospodařování orné půdy; vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 171
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) obhospodařování orné půdy; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Bas Eickhout

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) obhospodařování orné půdy; vypouští se

Or. en

(O tomto pozměňovacím návrhu je potřeba hlasovat spolu se souvisejícími pozměňovacími 
návrhy k dalším částem tohoto článku, jež předkládá tentýž autor.)

Pozměňovací návrh 173
Kārlis Šadurskis

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) obhospodařování orné půdy; vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 174
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) obhospodařování pastvin. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pro druhé kontrolní období v rámci Kjótského protokolu bylo dohodnuto, že obhospodařování 
orné půdy a pastvin zůstane nezávazné. Je důležité, aby pravidla na úrovni EU byla v souladu 
s účetními pravidly dohodnutými na mezinárodních jednáních.

Pozměňovací návrh 175
Elisabeth Köstinger

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) obhospodařování pastvin. vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Jak bylo dohodnuto na mezinárodní úrovni na konferenci OSN o klimatu, mělo by být 
uplatňování účetních pravidel na činnosti na pastvinách a orné půdě nezávazné. Rozhodnutí, 
kterých bylo v tomto ohledu dosaženo, je nutné zohlednit.

Pozměňovací návrh 176
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) obhospodařování pastvin. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s úmluvou o změně klimatu z Durbanu – o zavedení povinného účetnictví 
bylo rozhodnuto pouze u obhospodařování lesů. Návrh Komise jde nad rámec mezinárodních 
pravidel, a vede tak k dalším rušivým vlivům pro členské státy a další subjekty.

Pozměňovací návrh 177
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) obhospodařování pastvin. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s dohodou z Durbanu – o zavedení povinného účetnictví bylo rozhodnuto 
pouze u obhospodařování lesů.

Pozměňovací návrh 178
Horst Schnellhardt

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) obhospodařování pastvin. vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 179
Jolanta Emilia Hibner

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) obhospodařování pastvin. vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 180
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) obhospodařování pastvin. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Bas Eickhout

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) obhospodařování pastvin. vypouští se

Or. en

(O tomto pozměňovacím návrhu je potřeba hlasovat spolu se souvisejícími pozměňovacími 
návrhy k dalším částem tohoto článku, jež předkládá tentýž autor.)

Pozměňovací návrh 182
Kārlis Šadurskis
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Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) obhospodařování pastvin. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou rovněž sestavit a vést 
účty, které přesně zachycují emise 
a pohlcení v důsledku obnovy vegetace, 
odvodňování mokřadů a zavodňování.

Členské státy mohou rovněž sestavit a vést 
účty, které přesně zachycují emise 
a pohlcení v důsledku obhospodařování 
orné půdy a pastvin, obnovy vegetace, 
odvodňování mokřadů a zavodňování.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou rovněž sestavit a vést 
účty, které přesně zachycují emise 
a pohlcení v důsledku obnovy vegetace, 
odvodňování mokřadů a zavodňování.

Členské státy mohou rovněž pro první 
účetní období sestavit a vést účty, které 
přesně zachycují emise a pohlcení 
v důsledku obhospodařování orné půdy 
a pastvin, obnovy vegetace, odvodňování 
mokřadů a zavodňování.

Or. en
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Odůvodnění

Uvedení do souladu s úmluvou o změně klimatu z Durbanu – o zavedení povinného účetnictví 
bylo rozhodnuto pouze u obhospodařování lesů. Návrh Komise jde nad rámec mezinárodních 
pravidel, a vede tak k dalším rušivým vlivům pro členské státy a další subjekty.

Pozměňovací návrh 185
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou rovněž sestavit a vést 
účty, které přesně zachycují emise 
a pohlcení v důsledku obnovy vegetace, 
odvodňování mokřadů a zavodňování.

Členské státy mohou rovněž sestavit a vést 
účty, které přesně zachycují emise 
a pohlcení v důsledku obhospodařování 
orné půdy a pastvin, obnovy vegetace, 
odvodňování mokřadů a zavodňování.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s dohodou z Durbanu.

Pozměňovací návrh 186
Horst Schnellhardt

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou rovněž sestavit a vést 
účty, které přesně zachycují emise 
a pohlcení v důsledku obnovy vegetace, 
odvodňování mokřadů a zavodňování.

Členské státy mohou rovněž sestavit a vést 
účty, které přesně zachycují emise 
a pohlcení v důsledku obhospodařování 
orné půdy a pastvin, obnovy vegetace, 
odvodňování mokřadů a zavodňování.

Or. de
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Pozměňovací návrh 187
Jolanta Emilia Hibner

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou rovněž sestavit a vést 
účty, které přesně zachycují emise 
a pohlcení v důsledku obnovy vegetace, 
odvodňování mokřadů a zavodňování.

Členské státy mohou rovněž na bázi 
dobrovolnosti sestavit a vést účty, které 
přesně zachycují emise a pohlcení 
v důsledku obhospodařování orné půdy 
a pastvin, obnovy vegetace, odvodňování 
mokřadů a zavodňování.

Or. pl

Pozměňovací návrh 188
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou rovněž sestavit a vést 
účty, které přesně zachycují emise 
a pohlcení v důsledku obnovy vegetace, 
odvodňování mokřadů a zavodňování.

Členské státy mohou rovněž sestavit a vést 
účty, které přesně zachycují emise 
a pohlcení v důsledku obhospodařování 
orné půdy a pastvin, obnovy vegetace, 
odvodňování mokřadů a zavodňování.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Bas Eickhout

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou rovněž sestavit a vést 
účty, které přesně zachycují emise 
a pohlcení v důsledku obnovy vegetace, 

Členské státy mohou rovněž zřídit a vést 
účty pro emise a pohlcení v důsledku 
obnovy vegetace.
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odvodňování mokřadů a zavodňování.

Or. en

(O tomto pozměňovacím návrhu je potřeba hlasovat spolu se souvisejícími pozměňovacími 
návrhy k dalším částem tohoto článku, jež předkládá tentýž autor.)

Pozměňovací návrh 190
Kārlis Šadurskis

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou rovněž sestavit a vést 
účty, které přesně zachycují emise 
a pohlcení v důsledku obnovy vegetace, 
odvodňování mokřadů a zavodňování.

Členské státy mohou rovněž připravit
a vést účty, které přesně zachycují emise 
a pohlcení v důsledku obhospodařování 
orné půdy a pastvin, obnovy vegetace, 
odvodňování mokřadů a zavodňování.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy do svých účtů konkrétní
činnost podle odstavce 1 zahrnou ode dne, 
kdy byla zahájena, nebo od 1. ledna 2013
podle toho, co nastane později.

3. Členské státy do svých účtů jakoukoli
činnost podle odstavce 1 zahrnou ode dne, 
kdy byla zahájena, nebo od počátku 
kontrolního období podle toho, co nastane 
později.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s úmluvou o změně klimatu z Durbanu.



AM\909081CS.doc 77/80 PE492.911v01-00

CS

Pozměňovací návrh 192
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy do svých účtů konkrétní 
činnost podle odstavce 1 zahrnou ode dne, 
kdy byla zahájena, nebo od 1. ledna 2013
podle toho, co nastane později.

3. Členské státy do svých účtů konkrétní 
činnost podle odstavce 1 zahrnou ode dne, 
kdy byla zahájena, nebo od 1. ledna 2014
podle toho, co nastane později.

Or. it

Pozměňovací návrh 193
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Článek 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecná účetní pravidla Účtování činností v odvětví LULUCF

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu rozhodnutí je poskytnout členským státům rámec pro zlepšení jejich 
národní inventarizace skleníkových plynů (zejména LULUCF). Jedná se tedy o „nácvik“, 
nikoli o stanovení cílů. Správným pojmem by tudíž mělo být „podávání zpráv“ namísto 
„účetnictví“, avšak vzhledem k výpočtu kreditů, jež mohou různé činnosti přinést (např. 
„obhospodařování lesů“ vede k poklesu emisí), je znění použité pro název článku 3 vhodnější: 
„… vést účty v odvětví LULUCF“, pokud se vztahuje obecně na odvětví LULUCF, a nikoli 
pouze na obhospodařování lesů.

Pozměňovací návrh 194
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Emise a pohlcení v důsledku činnosti, 
která spadá do jedné nebo více kategorií 
činností uvedených v čl. 3 odst. 1, se 
zaúčtují pouze do jedné kategorie.

2. Emise a pohlcení v důsledku činnosti, 
která spadá do jedné nebo více kategorií 
činností uvedených v čl. 3 odst. 1, se 
zaúčtují pouze do jedné kategorie, aby se 
zabránilo zdvojenému účtování.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je objasnit, že je nutné se všemi prostředky vyhnout zdvojenému účtování.

Pozměňovací návrh 195
Kārlis Šadurskis

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy provedou jakékoli technické 
úpravy a nové výpočty nezbytné k tomu, 
aby do svých stávajících a nově
vytvořených účtů zařadily úložiště uhlíku 
uvedená v tomto odstavci a skleníkové 
plyny uvedené v čl. 3 odst. 2, pokud by 
jinak byly vyloučeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Kārlis Šadurskis

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy však mohou rozhodnout, že 
do svých účtů nezahrnou změny zásoby 
uhlíku v případě úložišť uhlíku uvedených 

Členské státy však mohou rozhodnout, že 
do svých účtů nezahrnou změny zásoby 
uhlíku v případě úložišť uhlíku uvedených 
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v prvním pododstavci písm. a) až e), pokud 
úložiště uhlíku není snižujícím se 
propadem nebo zdrojem. Členské státy 
mají za to, že úložiště uhlíku není 
snižujícím se propadem nebo zdrojem, 
pouze prokazují-li to transparentní 
a ověřitelné údaje.

v prvním pododstavci písm. a) až e), pokud 
by zaúčtování těchto úložišť uhlíku 
nevedlo k zaúčtování emisí a prokazují-li 
to transparentní a ověřitelné údaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12 za účelem změny přílohy I 
přidáním účetních období a zajištění 
soudržnosti mezi těmito účetními 
obdobími a příslušnými obdobími pro 
závazky Unie v oblasti snižování emisí 
v jiných odvětvích.

7. Jakákoli změna účetních pravidel 
stanovených tímto článkem, včetně změn 
účetních období uvedených v příloze I, se 
přijme řádným legislativním postupem.

Or. en

Odůvodnění

Účetní pravidla stanovená v tomto článku a v příloze I mají pro fungování tohoto rozhodnutí 
zásadní význam, a proto musí být veškeré jejich změny přijímány řádným legislativním 
postupem.

Pozměňovací návrh 198
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna k přijímání aktů 7. Jakákoli změna povinnosti sestavování 



PE492.911v01-00 80/80 AM\909081CS.doc

CS

v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12 za účelem změny přílohy 
I přidáním účetních období a zajištění 
soudržnosti mezi těmito účetními 
obdobími a příslušnými obdobími pro 
závazky Unie v oblasti snižování emisí 
v jiných odvětvích.

a vedení účtů v odvětví LULUCF 
stanovených v tomto článku, včetně změn 
účetních období uvedených v příloze I, se 
přijme řádným legislativním postupem.

Or. en

Odůvodnění

Účetní pravidla stanovená v tomto článku a v příloze I mají pro fungování tohoto rozhodnutí 
zásadní význam, a proto by veškeré jejich změny měly být přijímány řádným legislativním 
postupem.


