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Pozměňovací návrh 199
Bas Eickhout

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nejpozději rok před koncem každého 
účetního období sdělí členské státy Komisi 
navrhované revidované referenční úrovně 
pro následující účetní období podle 
metodiky uvedené v rozhodnutí –/CMP.7 
použité pro výpočet referenčních úrovní 
stanovených v uvedeném rozhodnutí.

4. Pro období po roce 2020 se použije 
komplexní účetnictví založené na půdě.

Or. en

Odůvodnění

Podle dohod z Durbanu uzavřených v roce 2011 se na všechny smluvní strany UNFCCC 
vztahuje nový právní rámec pro období po roce 2020. Mělo by být přijato komplexní 
účetnictví založené na půdě pro účely nového nástroje a nových cílů nahrazujících stávající 
účetní pravidla Kjótského protokolu, jež zdůvodňují (některé) změny zásoby uhlíku z odvětví 
LULUCF.

Pozměňovací návrh 200
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nejpozději rok před koncem každého 
účetního období sdělí členské státy Komisi 
navrhované revidované referenční úrovně 
pro následující účetní období podle 
metodiky uvedené v rozhodnutí –/CMP.7 
použité pro výpočet referenčních úrovní 
stanovených v uvedeném rozhodnutí.

4. Nejpozději rok před koncem každého 
účetního období sdělí členské státy Komisi 
revidované referenční úrovně pro 
následující účetní období podle metodiky 
uvedené v rozhodnutí –/CMP.7 použité pro 
výpočet referenčních úrovní stanovených 
v uvedeném rozhodnutí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 201
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nejpozději rok před koncem každého 
účetního období sdělí členské státy Komisi
navrhované revidované referenční úrovně 
pro následující účetní období podle 
metodiky uvedené v rozhodnutí –/CMP.7 
použité pro výpočet referenčních úrovní 
stanovených v uvedeném rozhodnutí.

4. Referenční úrovně pro 
obhospodařování lesů budou stejné jako 
referenční úrovně stanovené akty 
přijatými orgány UNFCCC nebo 
Kjótského protokolu. Nejpozději rok před 
koncem každého účetního období sdělí 
členské státy Komisi nové referenční 
úrovně pro následující účetní období podle 
postupu a metodiky uvedených
v rozhodnutích 2/CMP.6 a 2/CMP.7 
použitých pro výpočet referenčních úrovní 
stanovených v rozhodnutí 2/CMP.7.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nejpozději rok před koncem každého 
účetního období sdělí členské státy Komisi
navrhované revidované referenční úrovně 
pro následující účetní období podle 
metodiky uvedené v rozhodnutí –/CMP.7 
použité pro výpočet referenčních úrovní 
stanovených v uvedeném rozhodnutí.

4. Nejpozději rok před koncem každého 
účetního období sdělí členské státy Komisi
nové referenční úrovně pro následující 
účetní období podle postupu a metodiky 
uvedených v rozhodnutích 2/CMP.6 
a 2/CMP.7 použitých pro výpočet 
referenčních úrovní stanovených 
v rozhodnutí 2/CMP.7. Referenční úrovně 
pro obhospodařování lesů budou stejné 
jako referenční úrovně stanovené akty 
přijatými orgány UNFCCC nebo 
Kjótského protokolu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 203
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nejpozději rok před koncem každého 
účetního období sdělí členské státy Komisi 
navrhované revidované referenční úrovně 
pro následující účetní období podle 
metodiky uvedené v rozhodnutí –/CMP.7 
použité pro výpočet referenčních úrovní 
stanovených v uvedeném rozhodnutí.

4. Nejpozději rok před koncem každého 
účetního období sdělí členské státy Komisi 
revidované referenční úrovně pro 
následující účetní období podle metodiky 
uvedené v rozhodnutí –/CMP.7 použité pro 
výpočet referenčních úrovní stanovených 
v uvedeném rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy předloží referenční úrovně a nikoli navrhované referenční úrovně, neboť se 
v tomto případě jedná o otázku subsidiarity.

Pozměňovací návrh 204
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud se příslušná ustanovení 
rozhodnutí –/CMP.7 změní, sdělí členské 
státy Komisi nejpozději šest měsíců po 
přijetí těchto změn navrhované revidované 
referenční úrovně, které tyto změny 
odrážejí.

5. Pokud se příslušná ustanovení 
rozhodnutí –/CMP.7 změní, sdělí členské 
státy Komisi nejpozději šest měsíců po 
přijetí těchto změn revidované referenční 
úrovně, které tyto změny odrážejí.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud se příslušná ustanovení 
rozhodnutí –/CMP.7 změní, sdělí členské 
státy Komisi nejpozději šest měsíců po 
přijetí těchto změn navrhované 
revidované referenční úrovně, které tyto 
změny odrážejí.

5. Pokud se změní ustanovení rozhodnutí 
2/CMP.7 tak, že je dotčeno každoroční 
podávání zpráv včetně historické časové 
řady údajů pro obhospodařování lesů, 
provedou členské státy úpravy v souladu 
s ustanoveními rozhodnutí 2/CMP.7.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud se příslušná ustanovení 
rozhodnutí –/CMP.7 změní, sdělí členské 
státy Komisi nejpozději šest měsíců po 
přijetí těchto změn navrhované 
revidované referenční úrovně, které tyto 
změny odrážejí.

5. Pokud se změní ustanovení rozhodnutí 
2/CMP.7 tak, že je dotčeno každoroční 
podávání zpráv včetně historické časové 
řady údajů pro obhospodařování lesů, 
provedou členské státy úpravy v souladu 
s ustanoveními rozhodnutí 2/CMP.7.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud se příslušná ustanovení 
rozhodnutí –/CMP.7 změní, sdělí členské 
státy Komisi nejpozději šest měsíců po 
přijetí těchto změn navrhované revidované 

5. Pokud se příslušná ustanovení 
rozhodnutí –/CMP.7 změní, sdělí členské 
státy Komisi nejpozději šest měsíců po 
přijetí těchto změn revidované referenční 



AM\909714CS.doc 7/65 PE494.534v01-00

CS

referenční úrovně, které tyto změny 
odrážejí.

úrovně, které tyto změny odrážejí.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy předloží referenční úrovně a nikoli navrhované referenční úrovně, neboť se 
v tomto případě jedná o otázku subsidiarity.

Pozměňovací návrh 208
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud má členský stát k dispozici lepší 
metodiku, která umožňuje vypočítat 
referenční úrovně podstatně přesnějším 
způsobem, nebo zlepší-li se výrazně kvalita 
údajů, kterými členský stát disponuje, 
příslušný členský stát Komisi neprodleně 
oznámí navrhované revidované referenční 
úrovně, které tyto změny odrážejí.

6. Pokud má členský stát k dispozici lepší 
metodiku, která umožňuje vypočítat 
referenční úrovně podstatně přesnějším 
způsobem, nebo zlepší-li se výrazně kvalita 
údajů, kterými členský stát disponuje, 
příslušný členský stát Komisi neprodleně 
oznámí revidované referenční úrovně, které 
tyto změny odrážejí.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud má členský stát k dispozici lepší 
metodiku, která umožňuje vypočítat 
referenční úrovně podstatně přesnějším 
způsobem, nebo zlepší-li se výrazně kvalita 
údajů, kterými členský stát disponuje, 
příslušný členský stát Komisi neprodleně 
oznámí navrhované revidované referenční 

6. Pokud má členský stát k dispozici lepší 
metodiku, která umožňuje vypočítat 
referenční úrovně ročních emisí a pohlcení 
v oblasti obhospodařování lesů podstatně 
přesnějším způsobem, nebo zlepší-li se 
výrazně kvalita údajů, kterými členský stát
disponuje, příslušný členský stát provede 
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úrovně, které tyto změny odrážejí. technické úpravy podle ustanovení 
rozhodnutí 2/CMP.7.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud má členský stát k dispozici lepší 
metodiku, která umožňuje vypočítat 
referenční úrovně podstatně přesnějším 
způsobem, nebo zlepší-li se výrazně kvalita 
údajů, kterými členský stát disponuje, 
příslušný členský stát Komisi neprodleně 
oznámí navrhované revidované referenční 
úrovně, které tyto změny odrážejí.

6. Pokud má členský stát k dispozici lepší 
metodiku, která umožňuje vypočítat 
referenční úrovně ročních emisí a pohlcení 
v oblasti obhospodařování lesů podstatně 
přesnějším způsobem, nebo zlepší-li se 
výrazně kvalita údajů, kterými členský stát 
disponuje, příslušný členský stát provede 
technické úpravy podle ustanovení 
rozhodnutí 2/CMP.7.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud má členský stát k dispozici lepší 
metodiku, která umožňuje vypočítat 
referenční úrovně podstatně přesnějším 
způsobem, nebo zlepší-li se výrazně kvalita 
údajů, kterými členský stát disponuje,
příslušný členský stát Komisi neprodleně 
oznámí navrhované revidované referenční 
úrovně, které tyto změny odrážejí.

6. Pokud má členský stát k dispozici lepší 
metodiku, která umožňuje vypočítat 
referenční úrovně podstatně přesnějším 
způsobem, nebo zlepší-li se výrazně kvalita 
údajů, kterými členský stát disponuje, 
příslušný členský stát Komisi neprodleně 
oznámí revidované referenční úrovně, které 
tyto změny odrážejí.

Or. en
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Odůvodnění

Členské státy předloží referenční úrovně a nikoli navrhované referenční úrovně, neboť se 
v tomto případě jedná o otázku subsidiarity.

Pozměňovací návrh 212
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pro účely odstavců 4, 5 a 6 uvedou 
členské státy výši ročních emisí v důsledku 
přírodních škodlivých činitelů, které byly 
zahrnuty do jejich navrhovaných
referenčních úrovní, a způsob, jakým tuto 
výši odhadly.

7. Pro účely odstavců 4, 5 a 6 uvedou 
členské státy výši ročních emisí v důsledku 
přírodních škodlivých činitelů, které byly 
zahrnuty do jejich referenčních úrovní, 
a způsob, jakým tuto výši odhadly.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pro účely odstavců 4, 5 a 6 uvedou 
členské státy výši ročních emisí v důsledku 
přírodních škodlivých činitelů, které byly 
zahrnuty do jejich navrhovaných 
referenčních úrovní, a způsob, jakým tuto 
výši odhadly.

7. Pro účely odstavce 4 uvedou členské 
státy výši ročních emisí v důsledku 
přírodních škodlivých činitelů, které byly 
zahrnuty do jejich navrhovaných 
referenčních úrovní, a způsob, jakým tuto 
výši odhadly.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Christofer Fjellner
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Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pro účely odstavců 4, 5 a 6 uvedou 
členské státy výši ročních emisí v důsledku 
přírodních škodlivých činitelů, které byly 
zahrnuty do jejich navrhovaných 
referenčních úrovní, a způsob, jakým tuto 
výši odhadly.

7. Pro účely odstavce 4 uvedou členské 
státy výši ročních emisí v důsledku 
přírodních škodlivých činitelů, které byly 
zahrnuty do jejich navrhovaných 
referenčních úrovní, a způsob, jakým tuto 
výši odhadly.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pro účely odstavců 4, 5 a 6 uvedou 
členské státy výši ročních emisí v důsledku 
přírodních škodlivých činitelů, které byly 
zahrnuty do jejich navrhovaných
referenčních úrovní, a způsob, jakým tuto 
výši odhadly.

7. Pro účely odstavců 4, 5 a 6 uvedou 
členské státy výši ročních emisí v důsledku 
přírodních škodlivých činitelů, které byly 
zahrnuty do jejich referenčních úrovní, 
a způsob, jakým tuto výši odhadly.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy předloží referenční úrovně a nikoli navrhované referenční úrovně, neboť se 
v tomto případě jedná o otázku subsidiarity.

Pozměňovací návrh 216
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise ověří přesnost navrhovaných 
revidovaných referenčních úrovní.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zabránit zdvojování požadavků na podávání zpráv členskými státy při kontrole 
referenčních úrovní.

Pozměňovací návrh 217
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise ověří přesnost navrhovaných 
revidovaných referenčních úrovní.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise ověří přesnost navrhovaných
revidovaných referenčních úrovní.

8. Komise použije revidované referenční 
úrovně definované v rámci procesu 
UNFCCC.

Or. en

Odůvodnění

EU přijala stávající referenční úrovně v rámci procesu UNFCCC a měla by se jich držet.
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Pozměňovací návrh 219
Riikka Manner

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise ověří přesnost navrhovaných 
revidovaných referenčních úrovní.

8. Komise použije referenční úrovně 
revidované v rámci procesu UNFCCC.

Or. fi

Pozměňovací návrh 220
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise ověří přesnost navrhovaných 
revidovaných referenčních úrovní.

8. Pro účely odstavce 4 a při neexistenci 
relevantních aktů přijatých orgány 
UNFCCC a Kjótského protokolu nebo 
jiných nástupnických rámců, jež stanoví 
referenční úrovně pro obhospodařování 
lesů, Komise ověří přesnost nových
referenčních úrovní.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise ověří přesnost navrhovaných 
revidovaných referenčních úrovní.

8. Pro účely odstavce 4 a při neexistenci 
relevantních aktů přijatých orgány 
UNFCCC a Kjótského protokolu nebo 
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jiných nástupnických rámců, jež stanoví 
referenční úrovně pro obhospodařování 
lesů, Komise ověří přesnost nových
referenčních úrovní.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12 za účelem aktualizace 
referenčních úrovní stanovených v příloze 
II.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Referenční úrovně mohou stanovit pouze členské státy.

Pozměňovací návrh 223
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12 za účelem aktualizace 
referenčních úrovní stanovených v příloze 
II.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

EU přijala stávající referenční úrovně v rámci procesu UNFCCC a měla by se jich držet.

Pozměňovací návrh 224
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12 za účelem aktualizace 
referenčních úrovní stanovených v příloze 
II.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12 za účelem aktualizace 
referenčních úrovní stanovených v příloze 
II.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Změny účetních pravidel pro obhospodařování lesů stanovených v článku 6, včetně změn 
referenčních úrovní uvedených v příloze I, se přijmou řádným legislativním postupem.

Pozměňovací návrh 226
Christofer Fjellner
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Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12 za účelem aktualizace 
referenčních úrovní stanovených v příloze 
II.

vypouští se 

Or. sv

Pozměňovací návrh 227
Kārlis Šadurskis

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12 za účelem aktualizace 
referenčních úrovní stanovených v příloze 
II.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Riikka Manner

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12 za účelem aktualizace 
referenčních úrovní stanovených v příloze 
II.

9. Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12 za účelem aktualizace 
referenčních úrovní stanovených v příloze 
II s ohledem na změny referenčních 
úrovní přijaté orgány UNFCCC nebo 
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Kjótského protokolu.

Or. en

Odůvodnění

Referenční úrovně byly přijaty v rámci UNFCCC. Evropská komise nemůže měnit referenční 
úrovně, aniž by byla změna dohodnuta na mezinárodní úrovni.

Pozměňovací návrh 229
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12 za účelem aktualizace 
referenčních úrovní stanovených v příloze 
II.

9. Při neexistenci rozhodnutí UNFCCC či 
Kjótského protokolu o referenčních 
úrovních pro obhospodařování lesů 
Komise zahájí postup stanovení
referenčních úrovní, do něhož zapojí 
členské státy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Členské státy do svých účtů pro 
obhospodařování lesů promítnou dopad 
jakékoli změny přílohy II pro celé 
příslušné účetní období.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl vyjasnit požadavky týkající se podávání zpráv.
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Pozměňovací návrh 231
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zanesou do svých účtů 
podle čl. 3 odst. 1 emise z výrobků 
z vytěženého dřeva obsahujících uhlík ke 
dni 1. ledna 2013, i v případě že byly tyto 
výrobky z vytěženého dřeva vytěženy před 
tímto datem.

1. Členské státy zanesou do svých účtů 
podle čl. 3 odst. 1 emise z výrobků 
z vytěženého dřeva obsahujících uhlík ke 
dni 1. ledna 2014, i v případě že byly tyto 
výrobky z vytěženého dřeva vytěženy před 
tímto datem.

Or. it

Pozměňovací návrh 232
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zanesou do svých účtů 
podle čl. 3 odst. 1 emise z výrobků 
z vytěženého dřeva obsahujících uhlík ke 
dni 1. ledna 2013, i v případě že byly tyto 
výrobky z vytěženého dřeva vytěženy před 
tímto datem.

1. Členské státy zanesou do svých účtů 
podle čl. 3 odst. 1 emise z výrobků 
z vytěženého dřeva obsahujících uhlík ke 
dni 1. ledna 2013, i v případě že byly tyto 
výrobky z vytěženého dřeva vytěženy před 
tímto datem, a rozlišují mezi výrobky, jež 
pocházejí z odlesňování, a výrobky 
pocházejícími z obhospodařování lesa.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Gaston Franco, Sophie Auconie

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zanesou do svých účtů 
podle čl. 3 odst. 1 emise z výrobků 
z vytěženého dřeva obsahujících uhlík ke 
dni 1. ledna 2013, i v případě že byly tyto 
výrobky z vytěženého dřeva vytěženy před 
tímto datem.

1. Výrobky z vytěženého dřeva jako takové 
nejsou považovány za emise skleníkových 
plynů. Členské státy zanesou do svých účtů 
podle čl. 3 odst. 1 emise z výrobků 
z vytěženého dřeva obsahujících uhlík ke 
dni 1. ledna 2013, i v případě že byly tyto 
výrobky z vytěženého dřeva vytěženy před 
tímto datem.

Or. en

Odůvodnění

Když jsou stromy těženy a zpracovávány na dřevěné výrobky, zůstává část uhlíku obsaženého 
v biomase uložena v těchto výrobcích do doby jejich rozkladu nebo spálení. UNFCCC uvádí, 
že „dřevěné výrobky samotné nejsou úložištěm uhlíku, ale spíše zásobárnou, do níž je uhlík 
vzniklý při fotosyntéze převeden“.

Pozměňovací návrh 234
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) papír; a) papír a celulóza;

Or. de

Odůvodnění

Celulóza i papír mají důležitou úlohu. Ve statistikách obvykle existuje kategorie pro tuto 
skupinu výrobků.

Pozměňovací návrh 235
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) dřevo pro výrobu energie.

Or. de

Pozměňovací návrh 236
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) dřevo pro výrobu energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Riikka Manner

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou místo poločasu 
rozkladu uvedeného v příloze III použít 
poločas rozkladu specifický pro jednotlivé 
země za předpokladu, že členský stát tuto 
hodnotu stanoví na základě transparentních 
a ověřitelných údajů.

Členské státy mohou místo metodik 
a poločasu rozkladu uvedených v příloze 
III použít metodiky a poločas rozkladu 
specifické pro jednotlivé země za 
předpokladu, že členský stát tyto metodiky 
a tuto hodnotu stanoví na základě 
transparentních a ověřitelných údajů a že 
používané metodiky jsou přinejmenším 
stejně podrobné či přesné jako metodiky 
uvedené výše.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Christofer Fjellner
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Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou místo poločasu 
rozkladu uvedeného v příloze III použít 
poločas rozkladu specifický pro jednotlivé 
země za předpokladu, že členský stát tuto 
hodnotu stanoví na základě transparentních 
a ověřitelných údajů.

Členské státy mohou místo metodik 
a poločasu rozkladu uvedených v příloze 
III použít metodiky a poločas rozkladu 
specifické pro jednotlivé země za 
předpokladu, že členský stát tuto hodnotu 
stanoví na základě transparentních 
a ověřitelných metodik a údajů a že je tato 
hodnota přinejmenším stejně podrobná či 
přesná jako hodnota uvedená v příloze 
III.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou místo poločasu 
rozkladu uvedeného v příloze III použít 
poločas rozkladu specifický pro jednotlivé 
země za předpokladu, že členský stát tuto 
hodnotu stanoví na základě transparentních 
a ověřitelných údajů.

Členské státy mohou místo poločasu 
rozkladu v příloze III použít poločas 
rozkladu a metody specifické pro 
jednotlivé země za předpokladu, že členský 
stát tuto hodnotu stanoví na základě 
transparentních a ověřitelných údajů.

Or. sv

Pozměňovací návrh 240
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V účtech týkajících se vyvážených výrobků 
z vytěženého dřeva mohou členské státy 
místo poločasu rozkladu uvedeného 
v příloze III použít poločas rozkladu 
specifický pro danou zemi za předpokladu, 
že členský stát tuto hodnotu stanoví na 
základě transparentních a ověřitelných 
údajů o používání těchto výrobků 
z vytěženého dřeva v dovážející zemi.

V účtech týkajících se vyvážených výrobků 
z vytěženého dřeva mohou členské státy 
místo poločasu rozkladu uvedeného 
v příloze III použít poločas rozkladu 
specifický pro danou zemi za předpokladu, 
že členský stát tuto hodnotu stanoví na 
základě transparentních a ověřitelných 
údajů o používání těchto výrobků 
z vytěženého dřeva v dovážející zemi a že 
je tato hodnota přinejmenším stejně 
podrobná či přesná jako hodnota uvedená 
v příloze III.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud členské státy zanesou do svých 
účtů emise z výrobků z vytěženého dřeva, 
které byly vytěženy pro energetické účely, 
učiní tak rovněž na základě metody 
okamžité oxidace.

4. Pokud členské státy zanesou do svých 
účtů emise z výrobků z vytěženého dřeva, 
které byly vytěženy pro energetické účely, 
zohlední ve svých výpočtech nahrazení 
fosilních paliv odpovídajícími poločasy 
rozkladu pro jednotlivé země.

Or. de

Odůvodnění

Při účtování emisí ze dřeva určeného pro výrobu energie by mělo být zohledněno nahrazení 
fosilních paliv tímto dřevem. Kromě toho váže dřevo určené pro výrobu energie během 
skladování značná množství CO2.

Pozměňovací návrh 242
Bas Eickhout
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Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud členské státy zanesou do svých 
účtů emise z výrobků z vytěženého dřeva, 
které byly vytěženy pro energetické účely, 
učiní tak rovněž na základě metody 
okamžité oxidace.

4. Členské státy zanesou do svých účtů 
emise z výrobků z vytěženého dřeva, které 
byly dovezeny nebo vytěženy pro 
energetické účely, a to na základě metody 
okamžité oxidace.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Gaston Franco, Sophie Auconie

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud členské státy zanesou do svých 
účtů emise z výrobků z vytěženého dřeva, 
které byly vytěženy pro energetické účely, 
učiní tak rovněž na základě metody 
okamžité oxidace.

4. Pokud členské státy zanesou do svých 
účtů emise z výrobků z vytěženého dřeva, 
které byly vytěženy pro energetické účely, 
učiní tak rovněž na základě metody 
okamžité oxidace. Emise, jimž bylo 
zabráněno díky použití této biomasy, by 
měly být vypočítány pro informační účely.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Riikka Manner

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12 za účelem revize informací 
uvedených v příloze III v souladu 
s vědeckým pokrokem.

6. Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12 za účelem revize informací 
uvedených v příloze III v souladu 
s vědeckým pokrokem a s ohledem na 
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změny referenčních úrovní přijaté orgány 
UNFCCC nebo Kjótského protokolu.

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12 za účelem revize informací 
uvedených v příloze III v souladu 
s vědeckým pokrokem.

6. Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12 za účelem revize informací 
uvedených v příloze III s cílem zohlednit 
změny přijaté orgány UNFCCC, 
Kjótského protokolu nebo jiných 
nástupnických rámců.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Elisabeth Köstinger

Návrh rozhodnutí
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 vypouští se
Účetní pravidla pro obhospodařování 
orné půdy, obhospodařování pastvin, 

obnovu vegetace, odvodňování mokřadů 
a zavodňování

1. Do účtů týkajících se obhospodařování 
orné půdy a obhospodařování pastvin 
zanesou členské státy emise a pohlcení v 
důsledku těchto činností; vypočítají se tak, 
že se od emisí a pohlcení v každém 
účetním období uvedeném v příloze I 
odečte hodnota získaná vynásobením 
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počtu let v daném účetním období 
emisemi a pohlcením členských států 
z těchto činností v referenčním roce, které 
jsou obsažené v revidované původní 
zprávě tohoto členského státu o emisních 
údajích v referenčním roce vypracované 
podle přílohy rozhodnutí 13/CMP.1 
a předložené UNFCCC.
2. Jestliže členský stát rozhodne, že sestaví 
a povede účty pro obnovu vegetace a/nebo 
odvodňování mokřadů a zavodňování, 
použije metodu výpočtu uvedenou 
v odstavci 1.
Do účtů týkajících se odvodňování 
mokřadů a zavodňování zanesou členské 
státy emise a pohlcení v důsledku těchto 
činností všude, kde byla půda od roku 
1990 odvodněna, a všude, kde byla půda 
od roku 1990 zavodněna.

Or. de

Odůvodnění

V souvislosti s UNFCCC neexistuje dohoda na mezinárodní úrovni, která by upravovala 
požadavek na rozšíření systému tak, aby se vztahoval na zemědělskou činnost. Navrhovaný 
účetní systém s sebou kromě toho nese vysokou míru nejistoty a byrokracie.

Pozměňovací návrh 247
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účetní pravidla pro obhospodařování orné 
půdy, obhospodařování pastvin, obnovu 
vegetace, odvodňování mokřadů 
a zavodňování

Vedení účtů pro obhospodařování orné 
půdy, obhospodařování pastvin, obnovu 
vegetace, odvodňování mokřadů 
a zavodňování

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 248
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do účtů týkajících se obhospodařování 
orné půdy a obhospodařování pastvin 
zanesou členské státy emise a pohlcení 
v důsledku těchto činností; vypočítají se 
tak, že se od emisí a pohlcení v každém 
účetním období uvedeném v příloze I 
odečte hodnota získaná vynásobením počtu 
let v daném účetním období emisemi 
a pohlcením členských států z těchto 
činností v referenčním roce, které jsou 
obsažené v revidované původní zprávě 
tohoto členského státu o emisních údajích 
v referenčním roce vypracované podle 
přílohy rozhodnutí 13/CMP.1 a předložené 
UNFCCC.

1. Pokud se členský stát rozhodne sestavit 
a vést účty pro kategorie uvedené v čl. 3 
odst. 1 druhém pododstavci, zohlední –
aniž by tím bylo dotčeno jakékoli budoucí 
rozhodnutí o účetních pravidlech na 
mezinárodní úrovni – emise a pohlcení 
v důsledku těchto činností; vypočítají se 
tak, že se od emisí a pohlcení v každém 
účetním období uvedeném v příloze I 
odečte hodnota získaná vynásobením počtu 
let v daném účetním období emisemi 
a pohlcením členských států z těchto 
činností v referenčním roce, které jsou 
obsažené v revidované původní zprávě 
tohoto členského státu o emisních údajích 
v referenčním roce vypracované podle 
přílohy rozhodnutí 13/CMP.1 a předložené 
UNFCCC.

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.
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Pozměňovací návrh 249
Horst Schnellhardt

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do účtů týkajících se obhospodařování 
orné půdy a obhospodařování pastvin 
zanesou členské státy emise a pohlcení 
v důsledku těchto činností; vypočítají se 
tak, že se od emisí a pohlcení v každém 
účetním období uvedeném v příloze I 
odečte hodnota získaná vynásobením počtu 
let v daném účetním období emisemi 
a pohlcením členských států z těchto 
činností v referenčním roce, které jsou 
obsažené v revidované původní zprávě 
tohoto členského státu o emisních údajích 
v referenčním roce vypracované podle 
přílohy rozhodnutí 13/CMP.1 a předložené 
UNFCCC.

1. Členské státy, které sestavují a vedou 
účty týkající se obhospodařování orné půdy 
a obhospodařování pastvin, do nich
zanesou emise a pohlcení v důsledku 
těchto činností; vypočítají se tak, že se od 
emisí a pohlcení v každém účetním období 
uvedeném v příloze I odečte hodnota 
získaná vynásobením počtu let v daném 
účetním období emisemi a pohlcením 
členských států z těchto činností 
v referenčním roce, které jsou obsažené 
v revidované původní zprávě tohoto 
členského státu o emisních údajích 
v referenčním roce vypracované podle 
přílohy rozhodnutí 13/CMP.1 a předložené 
UNFCCC.

Or. de

Pozměňovací návrh 250
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do účtů týkajících se obhospodařování 
orné půdy a obhospodařování pastvin 
zanesou členské státy emise a pohlcení 
v důsledku těchto činností; vypočítají se 
tak, že se od emisí a pohlcení v každém 
účetním období uvedeném v příloze I 
odečte hodnota získaná vynásobením počtu 
let v daném účetním období emisemi 
a pohlcením členských států z těchto 
činností v referenčním roce, které jsou 
obsažené v revidované původní zprávě 

1. V případě, že se členský stát rozhodne 
sestavovat a vést účty pro kategorie 
uvedené v čl. 3 odst. 1 druhém 
pododstavci, zanese do těchto účtů emise 
a pohlcení v důsledku těchto činností, aniž 
by tím bylo dotčeno jakékoli budoucí 
rozhodnutí o mezinárodních účetních 
pravidlech; vypočítají se tak, že se od 
emisí a pohlcení v každém účetním období 
uvedeném v příloze I odečte hodnota 
získaná vynásobením počtu let v daném 
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tohoto členského státu o emisních údajích 
v referenčním roce vypracované podle 
přílohy rozhodnutí 13/CMP.1 a předložené 
UNFCCC.

účetním období emisemi a pohlcením 
členských států z těchto činností 
v referenčním roce, které jsou obsažené 
v revidované původní zprávě tohoto 
členského státu o emisních údajích 
v referenčním roce vypracované podle 
přílohy rozhodnutí 13/CMP.1 a předložené 
UNFCCC.

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 251
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do účtů týkajících se obhospodařování 
orné půdy a obhospodařování pastvin
zanesou členské státy emise a pohlcení 
v důsledku těchto činností; vypočítají se 
tak, že se od emisí a pohlcení v každém 
účetním období uvedeném v příloze I 
odečte hodnota získaná vynásobením počtu 
let v daném účetním období emisemi 
a pohlcením členských států z těchto 
činností v referenčním roce, které jsou 
obsažené v revidované původní zprávě 
tohoto členského státu o emisních údajích 
v referenčním roce vypracované podle 
přílohy rozhodnutí 13/CMP.1 a předložené 
UNFCCC.

1. Pokud se členský stát rozhodne 
sestavovat a vést účty týkající se
obhospodařování orné půdy 
a obhospodařování pastvin, obnovy 
vegetace nebo odvodňování mokřadů 
a zavodňování, zanese do nich emise 
a pohlcení v důsledku těchto činností; 
vypočítají se tak, že se od emisí a pohlcení 
v každém účetním období uvedeném 
v příloze I odečte hodnota získaná 
vynásobením počtu let v daném účetním 
období emisemi a pohlcením členských 
států z těchto činností v referenčním roce, 
které jsou obsažené v revidované původní 
zprávě tohoto členského státu o emisních 
údajích v referenčním roce vypracované 
podle přílohy rozhodnutí 13/CMP.1 
a předložené UNFCCC.

Or. en
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Pozměňovací návrh 252
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže členský stát rozhodne, že sestaví 
a povede účty pro obnovu vegetace a/nebo 
odvodňování mokřadů a zavodňování, 
použije metodu výpočtu uvedenou 
v odstavci 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Jolanta Emilia Hibner

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jsou-li splněny podmínky stanovené 
v odstavci 2, mohou členské státy 
z výpočtů, které se týkají jejich účetních 
povinností podle čl. 3 odst. 1 písm. a), b), 
d), e) a f), vyloučit emise skleníkových 
plynů ze zdrojů, které vznikly v důsledku 
přírodních škodlivých činitelů a které 
nejsou antropogenního původu. Pokud 
členské státy tyto emise vyloučí, musejí 
rovněž vyloučit všechna následná pohlcení 
na půdě, kde se tito přírodní škodliví 
činitelé vyskytli. Nevyloučí však emise 
skleníkových plynů ze zdrojů, které nejsou 
antropogenního původu a které vznikly 
v důsledku přírodních škodlivých činitelů, 
zahrnuté do výpočtu jejich referenční 
úrovně podle čl. 6 odst. 4, 5 nebo 6.

1. Jsou-li splněny podmínky stanovené 
v odstavci 2, mohou členské státy 
z výpočtů, které se týkají jejich účetních 
povinností podle čl. 3 odst. 1 písm. a), b), 
d), e) a f), vyloučit emise skleníkových 
plynů ze zdrojů, které vznikly v důsledku 
přírodních škodlivých činitelů a které 
nejsou antropogenního původu. Pokud 
členské státy tyto emise vyloučí, musejí 
rovněž vyloučit všechna následná pohlcení 
na půdě, kde se tito přírodní škodliví 
činitelé vyskytli. Nevyloučí však emise 
skleníkových plynů ze zdrojů, které nejsou 
antropogenního původu a které vznikly 
v důsledku přírodních škodlivých činitelů, 
zahrnuté do výpočtu referenční úrovně pro 
samotné obhospodařování lesů podle čl. 6 
odst. 4, 5 nebo 6.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 254
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jsou-li splněny podmínky stanovené 
v odstavci 2, mohou členské státy 
z výpočtů, které se týkají jejich účetních 
povinností podle čl. 3 odst. 1 písm. a), b), 
d), e) a f), vyloučit emise skleníkových 
plynů ze zdrojů, které vznikly v důsledku 
přírodních škodlivých činitelů a které 
nejsou antropogenního původu. Pokud 
členské státy tyto emise vyloučí, musejí 
rovněž vyloučit všechna následná 
pohlcení na půdě, kde se tito přírodní 
škodliví činitelé vyskytli. Nevyloučí však 
emise skleníkových plynů ze zdrojů, které 
nejsou antropogenního původu a které 
vznikly v důsledku přírodních škodlivých 
činitelů, zahrnuté do výpočtu jejich 
referenční úrovně podle čl. 6 odst. 4, 5 
nebo 6.

1. Jsou-li splněny podmínky stanovené 
v odstavci 2, mohou členské státy 
z výpočtů, které se týkají jejich účetních 
povinností podle čl. 3 odst. 1 písm. a), b), 
d), e) a f), vyloučit emise skleníkových 
plynů ze zdrojů, které vznikly v důsledku 
přírodních škodlivých činitelů a které 
nejsou antropogenního původu. Nevyloučí 
však emise skleníkových plynů ze zdrojů, 
které nejsou antropogenního původu 
a které vznikly v důsledku přírodních 
škodlivých činitelů, zahrnuté do výpočtu 
jejich referenční úrovně podle čl. 6 odst. 4, 
5 nebo 6.

Or. it

Pozměňovací návrh 255
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou v souladu 
s odstavcem 1 z výpočtů, které se týkají 
jejich účetních povinností podle čl. 3 odst. 
1 písm. a), b) a d), vyloučit emise 
skleníkových plynů ze zdrojů, které nejsou 
antropogenního původu, pokud tyto emise 
skleníkových plynů, které nejsou 

2. Členské státy mohou v souladu 
s odstavcem 1 z výpočtů, které se týkají 
jejich účetních povinností podle čl. 3 odst. 
1 písm. a), b) a d), vyloučit emise 
skleníkových plynů ze zdrojů, které nejsou 
antropogenního původu, pokud tyto emise 
skleníkových plynů, které nejsou 
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antropogenního původu, vzniklé 
v důsledku přírodních škodlivých činitelů 
v jednom roce překročí 5 % celkových 
emisí členského státu v referenčním roce, 
které jsou obsažené v revidované původní 
zprávě tohoto členského státu o emisních 
údajích v referenčním roce vypracované 
podle přílohy rozhodnutí 13/CMP.1 
a předložené UNFCCC, s výjimkou emisí 
a pohlcení z činností podle čl. 3 odst. 1 za 
předpokladu, že jsou splněny tyto 
podmínky:

antropogenního původu, vzniklé 
v důsledku přírodních škodlivých činitelů 
v jednom roce překročí 1 % celkových 
emisí členského státu v referenčním roce, 
které jsou obsažené v revidované původní 
zprávě tohoto členského státu o emisních 
údajích v referenčním roce vypracované 
podle přílohy rozhodnutí 13/CMP.1 
a předložené UNFCCC, s výjimkou emisí 
a pohlcení z činností podle čl. 3 odst. 1 za 
předpokladu, že jsou splněny tyto 
podmínky:

Or. it

Pozměňovací návrh 256
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou v souladu 
s odstavcem 1 z výpočtů, které se týkají 
jejich účetních povinností podle čl. 3 odst. 
1 písm. a), b) a d), vyloučit emise 
skleníkových plynů ze zdrojů, které nejsou 
antropogenního původu, pokud tyto emise 
skleníkových plynů, které nejsou 
antropogenního původu, vzniklé 
v důsledku přírodních škodlivých činitelů 
v jednom roce překročí 5 % celkových 
emisí členského státu v referenčním roce, 
které jsou obsažené v revidované původní 
zprávě tohoto členského státu o emisních 
údajích v referenčním roce vypracované 
podle přílohy rozhodnutí 13/CMP.1 
a předložené UNFCCC, s výjimkou emisí 
a pohlcení z činností podle čl. 3 odst. 1 za 
předpokladu, že jsou splněny tyto 
podmínky:

2. Členské státy mohou každý rok nebo na 
konci druhého kontrolního období 
z účetnictví vyloučit emise vzniklé 
v důsledku přírodních škodlivých činitelů, 
které v jakémkoli jednotlivém roce 
překročí úroveň pozadí u 
obhospodařování lesů, s připočtením 
rozpětí, pokud je zapotřebí.

Or. en
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Odůvodnění

Návrh Komise není v souladu se stávajícími mezinárodními dohodami.

Pozměňovací návrh 257
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou rovněž odděleně 
v souladu s odstavcem 1 z výpočtů, které 
se týkají jejich účetních povinností podle 
čl. 3 odst. 1 písm. e) a f), vyloučit emise 
skleníkových plynů ze zdrojů, které nejsou 
antropogenního původu, pokud tyto emise 
skleníkových plynů, které nejsou 
antropogenního původu, vzniklé 
v důsledku přírodních škodlivých činitelů 
v jednom roce překročí 5 % celkových 
emisí členského státu v referenčním roce, 
které jsou obsažené v revidované původní 
zprávě tohoto členského státu o emisních 
údajích v referenčním roce vypracované 
podle přílohy rozhodnutí 13/CMP.1 
a předložené UNFCCC, s výjimkou emisí 
a pohlcení z činností podle čl. 3 odst. 1 za 
předpokladu, že jsou splněny podmínky 
stanovené v čl. 9 odst. 2.

3. Členské státy mohou rovněž odděleně 
v souladu s odstavcem 1 z výpočtů, které 
se týkají jejich účetních povinností podle 
čl. 3 odst. 1 písm. e) a f), vyloučit emise 
skleníkových plynů ze zdrojů, které nejsou 
antropogenního původu, pokud tyto emise 
skleníkových plynů, které nejsou 
antropogenního původu, vzniklé 
v důsledku přírodních škodlivých činitelů 
v jednom roce překročí 1 % celkových 
emisí členského státu v referenčním roce, 
které jsou obsažené v revidované původní 
zprávě tohoto členského státu o emisních 
údajích v referenčním roce vypracované 
podle přílohy rozhodnutí 13/CMP.1 
a předložené UNFCCC, s výjimkou emisí 
a pohlcení z činností podle čl. 3 odst. 1 za 
předpokladu, že jsou splněny podmínky 
stanovené v čl. 9 odst. 2.

Or. it

Pozměňovací návrh 258
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zahrnou do svých účtů 
podle čl. 3 odst. 1 emise z výrobků 

4. Členské státy mohou rovněž ze svých 
účtů podle čl. 3 odst. 1 vyloučit emise 
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z vytěženého dřeva, které byly získány 
nahodilou těžbou dřeva v souladu 
s článkem 7.

z výrobků z vytěženého dřeva, které byly 
získány nahodilou těžbou dřeva v souladu 
s článkem 7.

Or. it

Pozměňovací návrh 259
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12 za účelem revize podmínek 
uvedených v odst. 2 prvním pododstavci 
s ohledem na vědecký pokrok nebo za 
účelem zohlednění revizí aktů přijatých 
orgány UNFCCC nebo Kjótského 
protokolu.

5. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12 za účelem revize podmínek 
uvedených v odst. 2 prvním pododstavci za 
účelem zohlednění drobných změn aktů 
přijatých orgány UNFCCC nebo Kjótského 
protokolu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem této nové formulace je omezit oblast působnosti přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 260
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12 za účelem revize podmínek 
uvedených v odst. 2 prvním pododstavci 
s ohledem na vědecký pokrok nebo za 
účelem zohlednění revizí aktů přijatých 
orgány UNFCCC nebo Kjótského 

5. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12 za účelem revize podmínek 
uvedených v odst. 2 prvním pododstavci za 
účelem zohlednění drobných změn aktů 
přijatých orgány UNFCCC nebo Kjótského 
protokolu.
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protokolu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem této nové formulace je omezit oblast působnosti přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 261
Elisabeth Köstinger

Návrh rozhodnutí
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento článek se vypouští.

Or. de

Odůvodnění

Posílení pravomoci Komise k přijímání opatření příliš zasahuje do oblastí svrchované politiky 
členských států, jako je například oblast lesnické politiky a ochrany půdy. 

Pozměňovací návrh 262
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento článek se vypouští.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění celého článku 10. 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.
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Pozměňovací návrh 263
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento článek se vypouští.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise týkající se národních akčních plánů jde nad rámec toho, co bylo dohodnuto 
v Durbanu. Jelikož odvětví LULUCF nepřispívá ke snižování emisí skleníkových plynů v EU, 
je účel navrhovaných opatření nejasný. Navrhovaná opatření jsou rovněž vágní a doporučení, 
jež může Komise činit na základě zpráv předkládaných členskými státy, nejsou pro tyto 
členské státy předvídatelná. Navrhované akční plány v odvětví LULUCF jsou v rozporu se 
skutečností, že EU nemá žádné pravomoci v oblasti lesnictví, neboť se jedná o vnitrostátní 
záležitost.

Pozměňovací návrh 264
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento článek se vypouští.

Or. sv

Pozměňovací návrh 265
Jolanta Emilia Hibner

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději šest měsíců po začátku každého 
účetního období uvedeného v příloze I 

Nejpozději jeden rok po začátku každého 
účetního období uvedeného v příloze I 



AM\909714CS.doc 35/65 PE494.534v01-00

CS

členské státy vypracují a předají Komisi 
návrh akčních plánů pro odvětví LULUCF 
na omezení nebo snížení emisí a udržení 
nebo zvýšení pohlcení vzniklých 
v důsledku činností uvedených v čl. 3 odst. 
1. Členské státy zajistí, aby byla 
konzultována široká škála zúčastněných 
stran.

členské státy na bázi dobrovolnosti 
vypracují a předají Komisi orientační 
návrh akčních plánů pro odvětví LULUCF 
na omezení nebo snížení emisí a udržení 
nebo zvýšení pohlcení vzniklých 
v důsledku činností uvedených v čl. 3 odst. 
1. Členské státy zajistí, aby byla 
konzultována široká škála zúčastněných 
stran.

Or. pl

Pozměňovací návrh 266
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději šest měsíců po začátku každého 
účetního období uvedeného v příloze I 
členské státy vypracují a předají Komisi 
návrh akčních plánů pro odvětví LULUCF 
na omezení nebo snížení emisí a udržení 
nebo zvýšení pohlcení vzniklých 
v důsledku činností uvedených v čl. 3 odst. 
1. Členské státy zajistí, aby byla 
konzultována široká škála zúčastněných 
stran.

Nejpozději jeden rok po začátku každého 
účetního období uvedeného v příloze I 
členské státy vypracují a předají Komisi 
jako samostatný dokument nebo jako 
součást vnitrostátních strategií rozvoje 
nízkouhlíkového hospodářství nebo jiných 
strategických dokumentů návrh akčních 
plánů pro odvětví LULUCF na omezení 
nebo snížení emisí a udržení nebo zvýšení 
pohlcení vzniklých v důsledku činností 
uvedených v čl. 3 odst. 1. Členské státy 
zajistí, aby byla konzultována široká škála 
zúčastněných stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Gaston Franco, Sophie Auconie

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději šest měsíců po začátku každého 
účetního období uvedeného v příloze I 
členské státy vypracují a předají Komisi 
návrh akčních plánů pro odvětví LULUCF 
na omezení nebo snížení emisí a udržení 
nebo zvýšení pohlcení vzniklých 
v důsledku činností uvedených v čl. 3 odst. 
1. Členské státy zajistí, aby byla 
konzultována široká škála zúčastněných 
stran.

Nejpozději šest měsíců po začátku každého 
účetního období uvedeného v příloze I 
členské státy vypracují a předají Komisi 
návrh akčních plánů pro odvětví LULUCF 
na omezení nebo snížení emisí a udržení 
nebo zvýšení pohlcení vzniklých 
v důsledku činností uvedených v čl. 3 odst. 
1. Členské státy zajistí, aby byly 
konzultovány zainteresované zúčastněné 
strany. Akční plány v odvětví LULUCF 
mají být chápány jako nedílná součást 
vnitrostátních strategií rozvoje 
nízkouhlíkového hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději šest měsíců po začátku každého 
účetního období uvedeného v příloze I 
členské státy vypracují a předají Komisi 
návrh akčních plánů pro odvětví 
LULUCF na omezení nebo snížení emisí 
a udržení nebo zvýšení pohlcení vzniklých 
v důsledku činností uvedených v čl. 3 odst. 
1. Členské státy zajistí, aby byla 
konzultována široká škála zúčastněných 
stran.

Nejpozději jeden rok po začátku každého 
účetního období uvedeného v příloze I 
členské státy vypracují a předají Komisi 
jako samostatný dokument nebo jako 
jasně identifikovatelnou část požadavků 
na podávání zpráv podle článků 14 a15 
nařízení (EU) č. …/… [návrh 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)0789 –
2011/0372(COD)] informace o opatřeních 
pro odvětví LULUCF na omezení nebo 
snížení emisí a udržení nebo zvýšení 
pohlcení vzniklých v důsledku činností 
uvedených v čl. 3 odst. 1. Členské státy 
zajistí, aby byla konzultována široká škála 
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zúčastněných stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději šest měsíců po začátku každého 
účetního období uvedeného v příloze I 
členské státy vypracují a předají Komisi 
návrh akčních plánů pro odvětví 
LULUCF na omezení nebo snížení emisí 
a udržení nebo zvýšení pohlcení vzniklých 
v důsledku činností uvedených v čl. 3 odst. 
1. Členské státy zajistí, aby byla 
konzultována široká škála zúčastněných 
stran.

Nejpozději osmnáct měsíců po začátku 
každého účetního období uvedeného 
v příloze I členské státy vypracují a předají 
Komisi akční plány pro odvětví LULUCF 
na omezení nebo snížení emisí a udržení 
nebo zvýšení pohlcení vzniklých 
v důsledku činností uvedených v čl. 3 odst. 
1 prvním pododstavci, a pokud jsou 
zavedeny příslušné systémy a k dispozici 
příslušné údaje, také v důsledku činností 
uvedených v čl. 3 odst. 1 druhém 
pododstavci. Členské státy konzultují 
zúčastněné strany ohledně vypracovávání 
akčních plánů.

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 zavést 
opatření na podporu udržitelného obhospodařování lesů a udržitelného využívání půdy.

Pozměňovací návrh 270
Kārlis Šadurskis

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději šest měsíců po začátku každého 
účetního období uvedeného v příloze I 
členské státy vypracují a předají Komisi 
návrh akčních plánů pro odvětví LULUCF 
na omezení nebo snížení emisí a udržení 
nebo zvýšení pohlcení vzniklých 
v důsledku činností uvedených v čl. 3 odst. 
1. Členské státy zajistí, aby byla 
konzultována široká škála zúčastněných 
stran.

Nejpozději jeden rok po začátku každého 
účetního období uvedeného v příloze I 
členské státy vypracují a předají Komisi 
jako samostatný dokument nebo jako 
jasně identifikovatelnou součást 
vnitrostátních strategií rozvoje 
nízkouhlíkového hospodářství návrh 
akčních plánů pro odvětví LULUCF na 
omezení nebo snížení emisí a udržení nebo 
zvýšení pohlcení vzniklých v důsledku 
činností uvedených v čl. 3 odst. 1. Členské 
státy zajistí, aby byla konzultována široká 
škála zúčastněných stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Matthias Groote

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději šest měsíců po začátku každého 
účetního období uvedeného v příloze I 
členské státy vypracují a předají Komisi 
návrh akčních plánů pro odvětví 
LULUCF na omezení nebo snížení emisí 
a udržení nebo zvýšení pohlcení vzniklých 
v důsledku činností uvedených v čl. 3 odst. 
1. Členské státy zajistí, aby byla 
konzultována široká škála zúčastněných 
stran.

Nejpozději šest měsíců po začátku každého 
účetního období uvedeného v příloze I 
členské státy popíší ve svých akčních 
plánech pro odvětví LULUCF své 
konkrétní snahy o omezení nebo snížení 
emisí a udržení nebo zvýšení pohlcení 
vzniklých v důsledku činností uvedených 
v čl. 3 odst. 1 a tyto plány předají Komisi. 
Členské státy zajistí, aby byla 
konzultována široká škála zúčastněných 
stran.

Or. de

Pozměňovací návrh 272
Christofer Fjellner
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Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh akčních plánů pro odvětví 
LULUCF se vztahuje na dobu trvání 
příslušného účetního období uvedeného 
v příloze I.

Pokud členský stát podává zprávu 
o opatřeních v odvětví LULUCF jakožto 
součásti nařízení (EU) č. …/… [návrh 
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, který předložila Komise 
(COM(2011)0789 – 2011/0372 (COD)], 
použijí se příslušné údaje o podávání 
zpráv uvedené v tomto nařízení.
Opatření v odvětví LULUCF se vztahují
na dobu trvání příslušného účetního období 
uvedeného v příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh akčních plánů pro odvětví 
LULUCF se vztahuje na dobu trvání 
příslušného účetního období uvedeného 
v příloze I.

Akční plány pro odvětví LULUCF se 
vztahují na dobu trvání příslušného 
účetního období uvedeného v příloze I.

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 zavést 
opatření na podporu udržitelného obhospodařování lesů a udržitelného využívání půdy.



PE494.534v01-00 40/65 AM\909714CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 274
Gaston Franco, Sophie Auconie

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude ustavena ad hoc pracovní skupina 
s cílem pomoci Komisi v hodnocení 
národních akčních plánů.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu dosažení co nejvyšší míry porozumění opatřením, jež členské státy přijímají, by 
Evropská komise měla být podpořena skupinou technických odborníků/odborníku v odvětví 
LULUCF na vysoké úrovni.

Pozměňovací návrh 275
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zahrnou do svých návrhů 
akčních plánů pro odvětví LULUCF tyto 
informace týkající se všech činností 
uvedených v čl. 3 odst. 1:

vypouští se 

a) popis minulých trendů emisí 
a pohlcení;
b) projekce emisí a pohlcení za příslušné 
účetní období;
c) analýzu potenciálu omezení nebo 
snížení emisí a udržení nebo zvýšení 
pohlcení;
d) seznam opatření, včetně případně těch, 
která jsou uvedena v příloze IV a mají být 
přijata v zájmu vyčerpání potenciálu 
zmírňování dopadů na změny klimatu, 
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jenž byl eventuálně zjištěn analýzou podle 
písmene c);
e) strategie určené k provádění opatření 
uvedených v písmenu d), včetně popisu 
očekávaného účinku těchto opatření na 
emise a pohlcení;
f) rozvrh přijetí a provádění opatření 
uvedených v písmenu d).

Or. sv

Pozměňovací návrh 276
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zahrnou do svých návrhů 
akčních plánů pro odvětví LULUCF tyto 
informace týkající se všech činností 
uvedených v čl. 3 odst. 1:

2. Členské státy zváží, zda do svých návrhů 
akčních plánů pro odvětví LULUCF 
zahrnou tyto informace týkající se všech 
činností uvedených v čl. 3 odst. 1:

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zahrnou do svých návrhů 
akčních plánů pro odvětví LULUCF tyto 
informace týkající se všech činností 
uvedených v čl. 3 odst. 1:

2. Členské státy zváží, zda do svých 
opatření v odvětví LULUCF zahrnou tyto 
informace týkající se všech činností 
uvedených v čl. 3 odst. 1:

Or. en
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Pozměňovací návrh 278
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zahrnou do svých návrhů
akčních plánů pro odvětví LULUCF tyto 
informace týkající se všech činností 
uvedených v čl. 3 odst. 1:

2. Členské státy zváží, zda do svých 
akčních plánů pro odvětví LULUCF 
týkajících se čl. 3 odst. 1 prvního 
pododstavce, a v případě, že jsou již 
zavedeny příslušné systémy a dostupné 
příslušné údaje, týkajících se čl. 3 odst. 1 
druhého pododstavce, zahrnou:

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 zavést 
opatření na podporu udržitelného obhospodařování lesů a udržitelného využívání půdy.

Pozměňovací návrh 279
Kārlis Šadurskis

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zahrnou do svých návrhů 
akčních plánů pro odvětví LULUCF tyto 
informace týkající se všech činností 
uvedených v čl. 3 odst. 1:

2. Členské státy zváží, zda do svých návrhů 
akčních plánů pro odvětví LULUCF 
zahrnou tyto informace týkající se všech 
činností uvedených v čl. 3 odst. 1:

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Christofer Fjellner
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Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) analýzu potenciálu omezení nebo snížení 
emisí a udržení nebo zvýšení pohlcení;

c) analýzu potenciálu omezení nebo snížení 
emisí a udržení nebo zvýšení pohlcení, a to 
i prostřednictvím nahrazení materiálů a 
zdrojů energie produkujících velké 
množství skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Kārlis Šadurskis

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) seznam opatření, včetně případně těch, 
která jsou uvedena v příloze IV a mají být 
přijata v zájmu vyčerpání potenciálu 
zmírňování dopadů na změny klimatu, jenž 
byl eventuálně zjištěn analýzou podle 
písmene c);

d) seznam opatření, včetně případně –
nikoli však výhradně – těch, která 
orientačně uvede v příloze IV každý 
členský stát a jež vymezují nejvhodnější 
opatření uzpůsobená vnitrostátním 
okolnostem a která mají být přijata 
v zájmu vyčerpání potenciálu zmírňování 
dopadů na změny klimatu, jenž byl 
eventuálně zjištěn analýzou podle písmene 
c);

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) seznam opatření, včetně případně těch, 
která jsou uvedena v příloze IV a mají být 

d) plánované politiky na podporu 
a posílení udržitelného obhospodařování 
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přijata v zájmu vyčerpání potenciálu 
zmírňování dopadů na změny klimatu, 
jenž byl eventuálně zjištěn analýzou podle 
písmene c);

lesů a udržitelného využívání půdy; 
členské státy mohou požádat Komisi 
o poskytnutí technické a provozní podpory 
v oblastech, na něž se vztahuje toto 
písmeno;

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 zavést 
opatření na podporu udržitelného obhospodařování lesů a udržitelného využívání půdy.

Pozměňovací návrh 283
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) strategie určené k provádění opatření 
uvedených v písmenu d), včetně popisu 
očekávaného účinku těchto opatření na 
emise a pohlcení;

vypouští se

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 zavést 
opatření na podporu udržitelného obhospodařování lesů a udržitelného využívání půdy.

Pozměňovací návrh 284
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 2 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) rozvrh přijetí a provádění opatření 
uvedených v písmenu d).

vypouští se

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 zavést 
opatření na podporu udržitelného obhospodařování lesů a udržitelného využívání půdy.

Pozměňovací návrh 285
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) rozvrh přijetí a provádění opatření 
uvedených v písmenu d).

f) orientační rozvrh přijetí a provádění 
opatření uvedených v písmenu d).

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Kārlis Šadurskis

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise poskytne členským státům pokyny 
a technickou pomoc a přijme konkrétní 
pokyny pro akční plány pro odvětví 
LULUCF.

Or. en
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Pozměňovací návrh 287
Riikka Manner

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud mají členské státy národní 
programy či akční plány týkající se 
odvětví zemědělství a lesnictví a tyto 
programy jsou podobné opatřením 
uvedeným v příloze IV, mohou členské 
státy tyto programy a akční plány využít 
jako náhradní programy za akční plány 
pro odvětví LULUCF.

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Bas Eickhout

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy v akčních plánech pro 
odvětví LULUCF stanoví cíle pro 
omezování a snižování emisí a zachování 
či zvyšování pohlcení z činností, na něž se 
vztahuje toto rozhodnutí, a to při 
zohlednění potenciálu pro zmírňování 
dopadu. Členské státy v každém případě 
zajistí, aby míra pohlcování neklesala 
a emise z odvětví LULUCF se snížily ve 
srovnání s úrovněmi roku 2005.

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Riikka Manner
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Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise zhodnotí akční plán členského 
státu pro odvětví LULUCF do tří měsíců 
od obdržení všech příslušných informací 
od tohoto členského státu. Komise 
zveřejní výsledky tohoto hodnocení 
a může případně vydat doporučení 
v zájmu zvýšení úsilí členských států 
o omezení nebo snížení emisí a udržení 
nebo zvýšení pohlcení.

vypouští se

Členské státy náležitě zohlední zjištění 
Komise a do tří měsíců od obdržení 
hodnocení Komise své akční plány 
pro odvětví LULUCF zveřejní 
v elektronické podobě a zpřístupní 
veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Kārlis Šadurskis

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise zhodnotí akční plán členského 
státu pro odvětví LULUCF do tří měsíců 
od obdržení všech příslušných informací 
od tohoto členského státu. Komise 
zveřejní výsledky tohoto hodnocení 
a může případně vydat doporučení 
v zájmu zvýšení úsilí členských států 
o omezení nebo snížení emisí a udržení 
nebo zvýšení pohlcení.

vypouští se

Členské státy náležitě zohlední zjištění 
Komise a do tří měsíců od obdržení 
hodnocení Komise své akční plány 
pro odvětví LULUCF zveřejní 
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v elektronické podobě a zpřístupní 
veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Jolanta Emilia Hibner

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zhodnotí akční plán členského 
státu pro odvětví LULUCF do tří měsíců 
od obdržení všech příslušných informací 
od tohoto členského státu. Komise 
zveřejní výsledky tohoto hodnocení 
a může případně vydat doporučení 
v zájmu zvýšení úsilí členských států 
o omezení nebo snížení emisí a udržení 
nebo zvýšení pohlcení.

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 292
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zhodnotí akční plán členského 
státu pro odvětví LULUCF do tří měsíců 
od obdržení všech příslušných informací 
od tohoto členského státu. Komise 
zveřejní výsledky tohoto hodnocení 
a může případně vydat doporučení 
v zájmu zvýšení úsilí členských států 
o omezení nebo snížení emisí a udržení 
nebo zvýšení pohlcení.

vypouští se 

Or. sv
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Pozměňovací návrh 293
Horst Schnellhardt

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zhodnotí akční plán členského 
státu pro odvětví LULUCF do tří měsíců 
od obdržení všech příslušných informací 
od tohoto členského státu. Komise zveřejní 
výsledky tohoto hodnocení a může 
případně vydat doporučení v zájmu zvýšení 
úsilí členských států o omezení nebo 
snížení emisí a udržení nebo zvýšení 
pohlcení.

Komise zhodnotí akční plán členského 
státu pro odvětví LULUCF do tří měsíců 
od obdržení všech příslušných informací 
od tohoto členského státu. Komise zveřejní 
výsledky tohoto hodnocení a může 
případně vydat proveditelná doporučení 
v zájmu zvýšení úsilí členských států 
o omezení nebo snížení emisí a udržení 
nebo zvýšení pohlcení.

Or. de

Pozměňovací návrh 294
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zhodnotí akční plán členského 
státu pro odvětví LULUCF do tří měsíců 
od obdržení všech příslušných informací 
od tohoto členského státu. Komise 
zveřejní výsledky tohoto hodnocení 
a může případně vydat doporučení 
v zájmu zvýšení úsilí členských států 
o omezení nebo snížení emisí a udržení 
nebo zvýšení pohlcení.

Komise může shromažďovat informace 
o opatřeních členských států a zveřejňovat 
je ve zprávě s cílem usnadnit výměnu 
znalostí a osvědčených postupů mezi 
členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Christofer Fjellner
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Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zhodnotí akční plán členského 
státu pro odvětví LULUCF do tří měsíců 
od obdržení všech příslušných informací 
od tohoto členského státu. Komise 
zveřejní výsledky tohoto hodnocení 
a může případně vydat doporučení 
v zájmu zvýšení úsilí členských států 
o omezení nebo snížení emisí a udržení 
nebo zvýšení pohlcení.

Komise může vytvářet syntézy zjištění ze 
všech akčních plánů členských států pro 
odvětví LULUCF s cílem usnadnit 
výměnu znalostí a osvědčených postupů 
mezi členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zhodnotí akční plán členského 
státu pro odvětví LULUCF do tří měsíců 
od obdržení všech příslušných informací 
od tohoto členského státu. Komise 
zveřejní výsledky tohoto hodnocení 
a může případně vydat doporučení v zájmu 
zvýšení úsilí členských států o omezení 
nebo snížení emisí a udržení nebo zvýšení 
pohlcení.

Komise konzultuje členské státy ohledně 
jejich akčních plánů pro odvětví 
LULUCF. Na základě společné dohody 
s členskými státy Komise zveřejní 
výsledky těchto konzultací a případně vydá
doporučení v zájmu zvýšení úsilí členských 
států o omezení nebo snížení emisí 
a udržení nebo zvýšení pohlcení.

Or. de

Pozměňovací návrh 297
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zhodnotí akční plán členského 
státu pro odvětví LULUCF do tří měsíců 
od obdržení všech příslušných informací 
od tohoto členského státu. Komise 
zveřejní výsledky tohoto hodnocení 
a může případně vydat doporučení 
v zájmu zvýšení úsilí členských států 
o omezení nebo snížení emisí a udržení 
nebo zvýšení pohlcení.

Komise zveřejní souhrnnou zprávu 
týkající se akčních plánů členských států.

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 zavést 
opatření na podporu udržitelného obhospodařování lesů a udržitelného využívání půdy.

Pozměňovací návrh 298
Matthias Groote

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zhodnotí akční plán členského 
státu pro odvětví LULUCF do tří měsíců 
od obdržení všech příslušných informací 
od tohoto členského státu. Komise 
zveřejní výsledky tohoto hodnocení a může 
případně vydat doporučení v zájmu zvýšení 
úsilí členských států o omezení nebo 
snížení emisí a udržení nebo zvýšení 
pohlcení.

Komise poté, co jí členské státy předaly 
veškeré relevantní informace, do tří 
měsíců zhodnotí akční plán členského státu 
pro odvětví LULUCF a oznámí, zda tento 
členský stát plní pokyny a požadavky.
Komise zveřejní výsledky tohoto 
hodnocení a může případně vydat 
doporučení v zájmu zvýšení úsilí členských 
států o omezení nebo snížení emisí 
a udržení nebo zvýšení pohlcení.

Or. de
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Pozměňovací návrh 299
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy náležitě zohlední zjištění 
Komise a do tří měsíců od obdržení 
hodnocení Komise své akční plány 
pro odvětví LULUCF zveřejní 
v elektronické podobě a zpřístupní 
veřejnosti.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy náležitě zohlední zjištění 
Komise a do tří měsíců od obdržení 
hodnocení Komise své akční plány 
pro odvětví LULUCF zveřejní
v elektronické podobě a zpřístupní 
veřejnosti.

vypouští se

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 zavést 
opatření na podporu udržitelného obhospodařování lesů a udržitelného využívání půdy.

Pozměňovací návrh 301
Horst Schnellhardt
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Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy náležitě zohlední zjištění 
Komise a do tří měsíců od obdržení 
hodnocení Komise své akční plány 
pro odvětví LULUCF zveřejní 
v elektronické podobě a zpřístupní 
veřejnosti.

Členské státy vezmou zjištění Komise na 
vědomí a do tří měsíců od obdržení 
hodnocení Komise své akční plány 
pro odvětví LULUCF zveřejní 
v elektronické podobě a zpřístupní 
veřejnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 302
Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy náležitě zohlední zjištění 
Komise a do tří měsíců od obdržení 
hodnocení Komise své akční plány 
pro odvětví LULUCF zveřejní 
v elektronické podobě a zpřístupní 
veřejnosti.

Členské státy náležitě zohlední výsledky 
konzultací s Komisí.

Or. de

Pozměňovací návrh 303
Riikka Manner

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy předloží Komisi do dne 
odpovídajícího polovině každého účetního 
období uvedeného v příloze I a na konci 
každého účetního období uvedeného 

vypouští se
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v příloze I zprávu, v níž popíšou pokrok 
v provádění svých akčních plánů 
pro odvětví LULUCF.

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy předloží Komisi do dne 
odpovídajícího polovině každého účetního 
období uvedeného v příloze I a na konci 
každého účetního období uvedeného 
v příloze I zprávu, v níž popíšou pokrok 
v provádění svých akčních plánů 
pro odvětví LULUCF.

4. Je-li to relevantní, předloží členské státy 
Komisi jako součást podávání zpráv na 
základě 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)0789 –
2011/0372 (COD)] do dne odpovídajícího 
polovině každého účetního období 
uvedeného v příloze I a na konci každého 
účetního období uvedeného v příloze 
I zprávu, v níž popíšou pokrok v provádění 
svých opatření v odvětví LULUCF.

Členské státy tyto zprávy podle odstavců 1 
a 4 zpřístupní veřejnosti do tří měsíců od 
jejich předložení Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy předloží Komisi do dne 4. Členské státy předloží Komisi do konce
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odpovídajícího polovině každého účetního 
období uvedeného v příloze I a na konci
každého účetního období uvedeného 
v příloze I zprávu, v níž popíšou pokrok 
v provádění svých akčních plánů 
pro odvětví LULUCF.

každého účetního období uvedeného
v příloze I zprávu, v níž popíšou pokrok 
v provádění svých akčních plánů 
pro odvětví LULUCF.

Komise zveřejní souhrnnou zprávu 
o pokroku při provádění akčních plánů 
členských států.

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 zavést 
opatření na podporu udržitelného obhospodařování lesů a udržitelného využívání půdy.

Pozměňovací návrh 306
Riikka Manner

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise zhodnotí provádění akčních 
plánů členských států pro odvětví 
LULUCF do šesti měsíců od obdržení 
zpráv podle odstavce 4.

vypouští se

Komise zveřejní tyto zprávy a výsledky 
tohoto hodnocení a může případně vydat 
doporučení v zájmu zvýšení úsilí 
členských států o omezení nebo snížení 
emisí a o udržení nebo zvýšení pohlcení. 
Členské státy náležitě zohlední zjištění 
Komise.

Or. en
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Pozměňovací návrh 307
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise zhodnotí provádění akčních 
plánů členských států pro odvětví 
LULUCF do šesti měsíců od obdržení 
zpráv podle odstavce 4.

vypouští se

Komise zveřejní tyto zprávy a výsledky 
tohoto hodnocení a může případně vydat 
doporučení v zájmu zvýšení úsilí 
členských států o omezení nebo snížení 
emisí a o udržení nebo zvýšení pohlcení. 
Členské státy náležitě zohlední zjištění 
Komise.

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 zavést 
opatření na podporu udržitelného obhospodařování lesů a udržitelného využívání půdy.

Pozměňovací návrh 308
Kārlis Šadurskis

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise zhodnotí provádění akčních 
plánů členských států pro odvětví 
LULUCF do šesti měsíců od obdržení 
zpráv podle odstavce 4.

vypouští se

Komise zveřejní tyto zprávy a výsledky 
tohoto hodnocení a může případně vydat 
doporučení v zájmu zvýšení úsilí 
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členských států o omezení nebo snížení 
emisí a o udržení nebo zvýšení pohlcení. 
Členské státy náležitě zohlední zjištění 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Jolanta Emilia Hibner

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zhodnotí provádění akčních plánů 
členských států pro odvětví LULUCF do 
šesti měsíců od obdržení zpráv podle 
odstavce 4.

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 310
Horst Schnellhardt

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zveřejní tyto zprávy a výsledky 
tohoto hodnocení a může případně vydat 
doporučení v zájmu zvýšení úsilí členských 
států o omezení nebo snížení emisí a 
o udržení nebo zvýšení pohlcení. Členské 
státy náležitě zohlední zjištění Komise.

Komise zveřejní tyto zprávy a výsledky 
tohoto hodnocení a může případně vydat 
proveditelná doporučení v zájmu zvýšení 
úsilí členských států o omezení nebo 
snížení emisí a o udržení nebo zvýšení 
pohlcení. Členské státy náležitě zohlední 
zjištění Komise.

Or. de

Pozměňovací návrh 311
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zveřejní tyto zprávy a výsledky 
tohoto hodnocení a může případně vydat 
doporučení v zájmu zvýšení úsilí 
členských států o omezení nebo snížení 
emisí a o udržení nebo zvýšení pohlcení.
Členské státy náležitě zohlední zjištění 
Komise.

Komise zveřejní tyto zprávy a výsledky 
tohoto hodnocení v zájmu zvýšení úsilí 
členských států o omezení nebo snížení 
emisí a o udržení nebo zvýšení pohlcení.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Povinnosti v oblasti sledování a podávání 

zpráv
Členské státy plní své povinnosti v oblasti 
monitorování a podávání zpráv o emisích 
a pohlcení v důsledku činností 
souvisejících s tímto rozhodnutím, a to 
v souladu s nařízením (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)0789 – 2011/0372 (COD)].

Or. en

Odůvodnění

Národní akční plány by vytvořily další zátěž na úrovni členských států, aniž by měly jasnou 



AM\909714CS.doc 59/65 PE494.534v01-00

CS

přidanou hodnotu. Pro účely tohoto rozhodnutí by bylo vhodnější vypustit toto ustanovení 
a nahradit je odkazem na nařízení, o němž se v současné době jedná v souvislosti 
s mechanismem monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších 
informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu 
(COM(2011)0789), jež členským státům ukládá povinnost sledovat své emise a pohlcení 
v rámci EU a podávat o nich zprávy.

Pozměňovací návrh 313
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přezkoumá účetní pravidla v tomto 
rozhodnutí nejpozději do jednoho roku od 
konce prvního účetního období uvedeného 
v příloze I.

Komise přezkoumá účetní pravidla v tomto 
rozhodnutí nejpozději do jednoho roku od 
konce prvního účetního období uvedeného 
v příloze I s ohledem na mezinárodní 
jednání a UNFCCC.

Or. en

Odůvodnění

Je zásadní, aby byl rámec EU pro odvětví LULUCF v souladu s mezinárodními pravidly pro 
usnadnění podávání zpráv členskými státy a zabránit 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 314
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesená pravomoc uvedená v čl. 2 
odst. 2, čl. 4 odst. 7, čl. 6 odst. 9, čl. 7 odst. 
6 a čl. 9 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou od data vstupu tohoto rozhodnutí 
v platnost.

2. Přenesená pravomoc uvedená v čl. 2 
odst. 2, čl. 7 odst. 6 a čl. 9 odst. 4 je 
svěřena Komisi na dobu nepřesahující pět 
let od data vstupu tohoto rozhodnutí 
v platnost.
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Or. en

Odůvodnění

Ačkoli je žádoucí zajistit, aby bylo možné zohledňovat měnící se mezinárodní situaci v rámci 
Evropy, a některé přenesené pravomoci by tudíž mohly být nezbytné, měly by být pravomoci 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci přísně omezeny. Kromě toho nepředložila Komise 
žádné odůvodnění toho, proč by působnost aktů v přenesené pravomoci, jež byly navrženy 
v rozhodnutí, měla přesahovat rámec kontrolního období.

Pozměňovací návrh 315
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesená pravomoc uvedená v čl. 2 
odst. 2, čl. 4 odst. 7, čl. 6 odst. 9, čl. 7 odst. 
6 a čl. 9 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou od data vstupu tohoto rozhodnutí 
v platnost.

2. Přenesená pravomoc uvedená v čl. 2 
odst. 2, čl. 4 odst. 7, čl. 7 odst. 6 a čl. 9 
odst. 4 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou od data vstupu tohoto rozhodnutí 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Kārlis Šadurskis

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesená pravomoc uvedená v čl. 2 
odst. 2, čl. 4 odst. 7, čl. 6 odst. 9, čl. 7 odst. 
6 a čl. 9 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou od data vstupu tohoto rozhodnutí 
v platnost.

2. Přenesená pravomoc uvedená v čl. 4 
odst. 7, čl. 7 odst. 6 a čl. 9 odst. 4 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou od data 
vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 317
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomocí uvedené v čl. 2 odst. 
2, čl. 4 odst. 7, čl. 6 odst. 9, čl. 7 odst. 6 
a čl. 9 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí 
v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů 
v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomocí uvedené v čl. 2 odst. 
2, čl. 4 odst. 7, čl. 7 odst. 6 a čl. 9 odst. 4 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Kārlis Šadurskis

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomocí uvedené v čl. 2 odst. 
2, čl. 4 odst. 7, čl. 6 odst. 9, čl. 7 odst. 6 
a čl. 9 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí 
v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů 
v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomocí uvedené v čl. 2 odst. 
2, čl. 4 odst. 7, čl. 7 odst. 6 a čl. 9 odst. 5
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 319
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 7, čl. 6 odst. 9, čl. 7 
odst. 6 a čl. 9 odst. 4 vstoupí v platnost, 
pouze pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky ve 
lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 7, čl. 7 odst. 6 a čl. 
9 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud 
proti němu Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 
nebo pokud Evropský parlament i Rada 
před uplynutím této lhůty informují Komisi 
o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Kārlis Šadurskis

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 7, čl. 6 odst. 9, čl. 7 
odst. 6 a čl. 9 odst. 4 vstoupí v platnost, 
pouze pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky ve 
lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 7, čl. 7 odst. 6 a čl. 
9 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud 
proti němu Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 
nebo pokud Evropský parlament i Rada 
před uplynutím této lhůty informují Komisi 
o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 321
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 
1. ledna 2013.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 
1. ledna 2014.

Or. it

Pozměňovací návrh 322
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha I – tabulka – řádek 2 – sloupec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020 Od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020

Or. it

Pozměňovací návrh 323
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Příloha III – „Standardní poločas rozkladu (HL)“ – řádek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 roky pro papír 2 roky pro papír a dřevo pro výrobu 
energie 

Or. de

Pozměňovací návrh 324
Julie Girling
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Návrh rozhodnutí
Příloha IV

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato příloha se vypouští.

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.

Pozměňovací návrh 325
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Příloha IV

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato příloha se vypouští.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění celé přílohy IV. 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 326
Gaston Franco, Sophie Auconie

Návrh rozhodnutí
Příloha IV – písm. g – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zvýšení zásoby výrobků z vytěženého – zvýšení zásoby výrobků z vytěženého 
dřeva. Výrobky z vytěženého dřeva jsou 
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dřeva, také významným úložištěm uhlíku a dřevo 
by mělo být považováno za náhradu 
energeticky náročných materiálů. Větší 
míra využívání výrobků z vytěženého 
dřeva by měla být podporována při 
výstavbě, renovacích a zadávání veřejných 
zakázek;

Or. en

Odůvodnění

Těžba některých stromů jakožto nedílná součást udržitelného obhospodařování lesů umožňuje 
více místa pro růst zbývajících stromů a může zmírnit konkurenci při získávání živin z půdy 
a slunečního záření. Používání dřeva namísto materiálů vyžadujících velké množství energie 
při výrobě napomůže boji proti skleníkovým plynům, například tím, že nahradí betonové či 
ocelové konstrukce dřevem – jako v případě rámů či trámů.


