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***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účetních pravidlech a akčních 
plánech týkajících se emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení v důsledku činností 
souvisejících s využíváním půdy, změnami využívání půdy a lesnictvím
(COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0093),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0074/2012),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) +o protokolu („rozhodnutí -/CMP.7“). 
Uvedené rozhodnutí stanoví účetní 
pravidla pro odvětví LULUCF od druhého 
kontrolního období v rámci Kjótského 
protokolu. Toto rozhodnutí by mělo být v 
souladu s uvedeným rozhodnutím, aby byla 
zajištěna odpovídající úroveň soudržnosti 
mezi vnitřními pravidly Unie a metodikami 
schválenými v rámci UNFCCC. Toto 
rozhodnutí by rovněž mělo zohlednit 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

účetních pravidel vztahujících se na 
odvětví LULUCF by tato pravidla měla být 
založena na účetních zásadách stanovených 
v rozhodnutí 2/CMP.7, rozhodnutí 
2/CMP.6 a rozhodnutí 16/CMP.1 
konference smluvních stran jednající jako 
shromáždění smluvních stran Kjótského 
protokolu a uplatňována soudržným,
porovnatelným a důsledným způsobem v 
Unii a jejích členských státech. K tomu 
účelu by Komise měla členským státům v 
případě potřeby pomoci při provádění 
nezbytných technických oprav nebo úprav
jejich stávajících či nově založených účtů.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Účetní pravidla by měla přesně 
představovat člověkem vyvolané změny v 
emisích a pohlcení. V tomto ohledu by toto 
rozhodnutí mělo stanovit používání 
konkrétních metodik pro různé činnosti 
LULUCF. Emise a pohlcení spojené se 
zalesňováním, opětovným zalesňováním a 
odlesňováním jsou bezprostředním 
výsledkem zásahu člověka, a proto by měly 
být zaúčtovány v celém rozsahu. Avšak 
vzhledem k tomu, že ne všechny emise a 
pohlcení z obhospodařování lesů jsou 
antropogenní, příslušná účetní pravidla by 
měla stanovit použití referenčních 
úrovních, aby se vyloučily vlivy přírodních 
faktorů a faktorů spjatých se zvláštnostmi 
jednotlivých zemí. Referenční úrovně 
představují odhady ročních čistých emisí 
nebo pohlcení vyplývajících z 
obhospodařování lesů na území členského 
státu za roky zahrnuté v účetním období a 
měly by být stanoveny transparentně v 

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

souladu s rozhodnutím -2/CMP.7. Úrovně 
by měly být aktualizovány, aby se do nich 
promítala zlepšení metodik nebo údajů, 
které jsou v členských státech k dispozici. 
Vzhledem k základním nejistotám v 
projekcích, na nichž se referenční úrovně 
zakládají, by účetní pravidla měla stanovit 
horní limit vztahující se na emise 
skleníkových plynů a pohlcení v případě 
obhospodařování lesů, které mohou být 
zaúčtovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Přírodní škodliví činitelé jako jsou 
požáry, hmyzí škůdci nebo nákaza, 
extrémní počasí a škodliví činitelé 
geologického původu mohou vést k emisím 
skleníkových plynů nebo dočasným 
snížením emisí v odvětví LULUCF nebo 
mohou způsobit reverzi předchozích 
pohlcení. Protože reverze může být 
způsobena rovněž rozhodnutími učiněnými 
v rámci obhospodařování, jako jsou 
rozhodnutí o těžbě nebo výsadbě stromů, 
mělo by toto rozhodnutí zajistit, aby byly 
člověkem vyvolané reverze pohlcení vždy 
přesně zaneseny do účtů v odvětví 
LULUCF. Toto rozhodnutí by mělo 
členským státům navíc poskytnout alespoň 
omezenou možnost vyloučit z účtů 
LULUCF emise způsobené škodlivými 
činiteli, které jsou mimo jejich kontrolu. 
Způsob, jakým členské státy uplatňují tato 
ustanovení, by však neměl vést k příliš 
nízkému zaúčtování.

(9) Přírodní škodliví činitelé jako jsou 
požáry, hmyzí škůdci nebo nákaza, 
extrémní počasí a škodliví činitelé 
geologického původu, kteří nejsou pod 
kontrolou členských států a nejsou jimi 
podstatně ovlivněni, mohou vést k emisím 
skleníkových plynů nebo dočasným 
snížením emisí v odvětví LULUCF nebo 
mohou způsobit reverzi předchozích 
pohlcení. Protože reverze může být 
způsobena rovněž rozhodnutími učiněnými 
v rámci obhospodařování, jako jsou 
rozhodnutí o těžbě nebo výsadbě stromů, 
mělo by toto rozhodnutí zajistit, aby byly 
člověkem vyvolané reverze pohlcení vždy 
přesně zaneseny do účtů v odvětví 
LULUCF. Toto rozhodnutí by mělo 
členským státům navíc poskytnout alespoň 
omezenou možnost vyloučit z účtů 
LULUCF emise způsobené při 
zalesňování, opětovném zalesňování a 
obhospodařování lesů škodlivými činiteli,
které jsou mimo jejich kontrolu, a to 
pomocí úrovní pozadí a rozpětí v souladu 
s rozhodnutím 2/CMP.7.
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Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) V nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 
2010, kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na 
trh dřevo a dřevařské výrobky1, se 
požaduje, aby provozovatelé používali 
rámec opatření a postupů, které zajistí 
přístup k informacím o dodávkách 
dřevařských výrobků určených pro 
energetické účely, včetně země původu 
vytěženého dřeva a postupů těžby. Tyto 
informace by měly být obsaženy 
v souhrnu, který usnadní účtování emisí 
skleníkových plynů v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o 
podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů a o změně a následném zrušení 
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES² a 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
ve Společenství a o změně směrnice Rady 
96/61/ES³.
–––––––––––
¹ Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 23.
² Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16.
³ Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „zalesňováním“ rozumí člověkem 
bezprostředně vyvolaná přeměna půdy, 
která nejméně po dobu 50 let nebyla lesem, 
výsadbou, síjí a/nebo člověkem zajištěnou 
podporou zdrojů přirozené obnovy na les v 
případě, že se přeměna uskutečnila po 1. 
lednu 1990;

c) „zalesňováním“ rozumí člověkem 
bezprostředně vyvolaná přeměna půdy, 
která nejméně po dobu 50 let nebyla lesem, 
výsadbou, síjí a/nebo člověkem zajištěnou 
podporou zdrojů přirozené obnovy na les v 
případě, že se přeměna uskutečnila po 31. 
prosinci 1989;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „opětovným zalesňováním“ rozumí 
člověkem bezprostředně vyvolaná přeměna 
půdy, která není les, výsadbou, síjí a/nebo 
člověkem zajištěnou podporou zdrojů 
přirozené obnovy na les na půdě, jež byla 
pokryta lesním porostem, ale byla 
přeměněna na půdu bez lesního porostu, 
pokud se přeměna uskutečnila po 1. lednu 
1990;

d) „opětovným zalesňováním“ rozumí 
člověkem bezprostředně vyvolaná přeměna 
půdy, která není les, výsadbou, síjí a/nebo 
člověkem zajištěnou podporou zdrojů 
přirozené obnovy na les na půdě, jež byla 
pokryta lesním porostem, ale byla 
přeměněna na půdu bez lesního porostu, 
pokud se přeměna uskutečnila po 31. 
prosinci 1989;

Or. en

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „odlesňováním“ je člověkem 
bezprostředně vyvolaná přeměna lesa na 
půdu, na které není lesní porost v případě, 
že se přeměna uskutečnila po 1. lednu 
1990;

e) „odlesňováním“ je člověkem 
bezprostředně vyvolaná přeměna lesa na 
půdu, na které není lesní porost v případě, 
že se přeměna uskutečnila po 31. prosinci 
1989;

Or. en

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

j) „zásobou uhlíku“ rozumí objem uhlíku 
ukládaného v úložišti uhlíku, vyjádřený v 
tunách;
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Or. en

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

p) „výrobkem z vytěženého dřeva“ rozumí 
výrobek pocházející z těžby dřeva, včetně 
dřeva a kůry, který opustil místo, kde bylo 
dřevo vytěženo;

p) „výrobkem z vytěženého dřeva“ rozumí 
jakýkoli dřevařský materiál, včetně kůry, 
který opustil místo, kde bylo dřevo 
vytěženo;

Or. en

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ta) „úrovní pozadí“ rozumí průměr 
ucelené a zpočátku úplné časové řady, 
která zahrnuje emise z období 1990–2009 
způsobené působením přírodních 
škodlivých činitelů, přičemž se opakovaně 
použije postup odstranění odlehlých 
hodnot na základě dvojnásobku 
standardní odchylky od střední hodnoty 
do doby, kdy nelze určit žádné odlehlé 
hodnoty;

Or. en
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Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

tb) „rozpětím“ rozumí dvojnásobek 
standardní odchylky časové řady, která 
určuje úroveň pozadí;

Or. en

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

u) „poločasem rozkladu“ rozumí počet let, 
jenž je zapotřebí k tomu, aby se obsah 
uhlíku v zásobách výrobků z vytěženého
dřeva snížil na polovinu svého původního 
množství;

Or. en

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) „metodou okamžité oxidace“ rozumí 
účetní metoda, která předpokládá, že 
k uvolnění celkového množství uhlíku 
uloženého ve výrobcích z vytěženého 
dřeva do atmosféry dochází v době, kdy 
členský stát zanese tyto produkty do svých 
účtů podle tohoto rozhodnutí;

v) „metodou okamžité oxidace“ rozumí 
účetní metoda, která předpokládá, že 
k uvolnění celkového množství uhlíku 
uloženého ve výrobcích z vytěženého 
dřeva do atmosféry dochází v době těžby;
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Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Článek 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnost sestavit a vést účty v odvětví 
LULUCF

Povinnost vést účetnictví u činností 
v odvětví LULUCF

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každé účetní období, které je 
uvedeno v příloze I, jsou členské státy 
povinny sestavit a vést účty, které přesně 

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

a pohlcení v důsledku činností na svém 
území, jež spadají do těchto kategorií 
činností:

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) odvodňování mokřadů a zavodňování.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy mohou sestavit a vést účty u 
emisí a pohlcení způsobených obnovou
vegetace.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou, případně ve 
spolupráci s Komisí, provést jakékoli 
technické opravy a přepočty ve svých 
stávajících a nově založených účtech, 
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ačkoli je to v jiných případech vyloučeno, 
které jsou nutné k zahrnutí úložišť uhlíku 
uvedených v tomto odstavci a 
skleníkových plynů uvedených v čl. 3 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do účtů týkajících se zalesňování
zanesou členské státy emise a pohlcení 
pocházející pouze z činností probíhajících 
na půdě, na které nebyl lesní porost ke dni 
1. ledna 1990.

1. Do účtů týkajících se zalesňování 
zanesou členské státy emise a pohlcení 
pocházející pouze z činností probíhajících 
na půdě, na které nebyl lesní porost ke dni 
31. prosince 1989.

Or. en
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Pozměňovací návrh 25

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zaúčtovávají-li členské státy čisté 
změny emisí a pohlcení oxidu uhličitého 
(CO2) v důsledku činností zalesňování, 
opětovného zalesňování a odlesňování, 
představují tyto čisté změny celkové 
hodnoty pohlcení a emisí za roky v každém 
účetním období uvedeném v příloze; 
vypočítají se jako součet rozdílů mezi 
zásobou uhlíku k 31. prosinci a zásobou k 
1. lednu téhož roku v každém roce daného 
účetního období na základě 
transparentních a ověřitelných údajů.

2. Členské státy zaúčtují čisté změny emisí 
a pohlcení oxidu uhličitého (CO2) 
v důsledku činností zalesňování, 
opětovného zalesňování a odlesňování. 
Tyto čisté změny představují celkové 
hodnoty pohlcení a emisí za roky v každém 
účetním období uvedeném v příloze, které 
se v každém roce daného účetního období 
vypočítají jako součet rozdílů mezi čistými 
změnami emisí a pohlcení oxidu 
uhličitého, a to na základě transparentních 
a ověřitelných údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zaúčtovávají-li členské státy emise 
methanu (CH4) a oxidu dusného (N2O) v 
důsledku činností zalesňování, opětovného 
zalesňování a odlesňování, představují tyto 
emise celkové emise za jednotlivé roky v 
každém účetním období uvedeném v 
příloze I; vypočítají se na základě 
transparentních a ověřitelných údajů 
sečtením emisí za každý rok v daném 
účetním období.

3. Členské státy zaúčtují emise methanu 
(CH4) a oxidu dusného (N2O) v důsledku 
činností zalesňování, opětovného 
zalesňování a odlesňování. Tyto emise 
představují celkové emise za jednotlivé 
roky v každém účetním období uvedeném 
v příloze I; vypočítají se na základě 
transparentních a ověřitelných údajů 
sečtením emisí za každý rok v daném 
účetním období.

Or. en
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Pozměňovací návrh 27

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy nadále sestavují a vedou 
účty, které zachycují emise a pohlcení 
pocházející z půdy, jež byla v účtech 
vykázána podle čl. 4 odst. 3 v rámci 
zalesňování, opětovného zalesňování a 
odlesňování, i pokud se tato činnost již na 
uvedené půdě neprovádí.

4. Členské státy vedou účty u emisí a 
pohlcení na půdách, jež byly v účtech 
vykázány podle čl. 4 odst. 3 v rámci 
zalesňování, opětovného zalesňování a 
odlesňování, i pokud se tato činnost již na 
uvedené půdě neprovádí.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do účtů týkajících se obhospodařování 
lesů členské státy zanesou emise a 
pohlcení z uvedené činnosti; vypočítají se
odečtením hodnoty získané vynásobením 
počtu let v daném účetním období jejich 
referenční úrovní uvedenou v příloze II od 
emisí a pohlcení v každém účetním období 
uvedeném v příloze I.

1. Členské státy zaúčtují emise a pohlcení 
z činnosti obhospodařování lesů, které se
vypočítají odečtením hodnoty získané 
vynásobením počtu let v daném účetním 
období jejich referenční úrovní 
obhospodařování lesů uvedenou v příloze 
II od emisí a pohlcení v každém účetním 
období uvedeném v příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je výsledek výpočtu uvedeného 
v odstavci 1 za účetní období záporný, 
zaúčtují členské státy v kategorii 

2. Pokud je výsledek výpočtu uvedeného 
v odstavci 1 za účetní období záporný, 
zaúčtují členské státy v kategorii 
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obhospodařování lesů celkové emise a 
pohlcení maximálně odpovídající 3,5 % 
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, kromě emisí a 
pohlcení z činností uvedených v čl. 3 odst. 
1, vynásobených počtem let v daném 
účetním období.

obhospodařování lesů celkové emise a 
pohlcení maximálně odpovídající 3,5 % 
emisí členského státu v referenčním roce 
nebo v referenčním období, 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, kromě emisí a pohlcení z 
činností uvedených v čl. 3 odst. 1, 
vynásobených počtem let v daném účetním 
období.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby metody 
výpočtu, které uplatňují na účty v případě 
činností souvisejících s obhospodařováním 
lesů, byly v souladu s metodami výpočtu 
použitými pro výpočet referenčních úrovní 
uvedených v příloze II s ohledem na tyto 
aspekty:

3. Členské státy zajistí, aby metody 
výpočtu, které uplatňují na účty v případě 
činností souvisejících s obhospodařováním 
lesů, byly v souladu s přílohou II 
rozhodnutí 2/CMP.6 a s metodami 
výpočtu použitými pro výpočet 
referenčních úrovní uvedených v příloze II 
s ohledem na tyto aspekty:

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výrobky z vytěženého dřeva; vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 32

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 
navrhované revidované referenční úrovně 
pro následující účetní období podle 
metodiky uvedené v rozhodnutích 
2/CMP.7 a 2/CMP.6 použitých pro 
výpočet referenčních úrovní stanovených v 
uvedeném rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

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 rozhodnutí 2/CMP.6 nebo 
2/CMP.7 změní, sdělí členské státy Komisi 
nejpozději šest měsíců po přijetí těchto 
změn navrhované revidované referenční 
úrovně, které tyto změny odrážejí.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

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 

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

obsahujících uhlík ke dni 1. ledna 2013, i 
v případě že byly tyto výrobky z 
vytěženého dřeva vytěženy před tímto 
datem.

Or. en

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do účtů podle čl. 3 odst. 1 týkajících se 
výrobků z vytěženého dřeva členské státy 
na základě výpočtů v souladu s funkcí 
rozkladu prvního řádu a standardním 
poločasem rozkladu podle přílohy III 
zanesou emise z těchto výrobků z 
vytěženého dřeva:

2. Do účtů podle čl. 3 odst. 1 týkajících se 
výrobků z vytěženého dřeva členské státy 
na základě výpočtů v souladu s funkcí 
rozkladu prvního řádu a standardním 
poločasem rozkladu podle přílohy III 
zahrnou emise z těchto výrobků z 
vytěženého dřeva:

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dovážející členské státy nezaúčtují 
dovážené výrobky z vytěženého dřeva bez 
ohledu na jejich původ.

Or. en
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Pozměňovací návrh 37

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které se rozhodnou na 
vyvážené výrobky z vytěženého dřeva 
použít poločas rozkladu specifický pro 
danou zemi, o tom jeden rok před 
skončením účetního období uvědomí 
Komisi, která jejich rozhodnutí posoudí a 
schválí.

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na výrobky z vytěženého dřeva uvedené 
na trh v Unii a odlišné od těch, které 
uvedl dovážející členský stát ve svých 
účtech podle čl. 3 odst. 1, členské státy 
nepoužijí poločas rozkladu specifický pro 
danou zemi. 

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zaúčtují emise z výrobků z 
vytěženého dřeva v důsledku odlesňování, 
a to na základě metody okamžité oxidace.
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Pozměňovací návrh 40

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 zaúčtují emise z výrobků z 
vytěženého dřeva, které byly vytěženy pro 
energetické účely, a to na základě metody 
okamžité oxidace. Členské státy sledují 
výrobky z vytěženého dřeva, které pochází 
ze zemí mimo Unii a v daném členském 
státě se používají pro energetické účely, a 
vytvoří přehled emisí, v němž uvedou zemi 
původu vytěženého dřeva a to, zda těžba 
proběhla udržitelným způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 41

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 

1. Do účtů týkajících se obhospodařování 
orné půdy a obhospodařování pastvin 
zaúčtují 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 nebo období, 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 
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UNFCCC. UNFCCC.

Or. en

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Do účtů týkajících se odvodňování 
mokřadů a zavodňování zaúčtují 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. en

Pozměňovací návrh 43

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) a d), 
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. 
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Pozměňovací návrh 44

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. U činností zalesňování a opětovného 
zalesňování uvedených v čl. 3 odst. 1 
písm. a) a b) členské státy vypočtou 
úroveň pozadí u emisí vzniklých 
působením přírodních škodlivých činitelů. 
V souladu s rozhodnutím 2/CMP.7 mohou 
členské státy každý rok nebo na konci 
účetního období uvedeného v příloze I
vyloučit emise vzniklé v důsledku 
přírodních škodlivých činitelů, které v 
každém jednotlivém roce překračují
úroveň pozadí u zalesňování a
odlesňování s připočtením rozpětí.

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. U činností obhospodařování lesů 
uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. d) členské 
státy vypočtou úroveň pozadí u emisí
vzniklých v důsledku přírodních 
škodlivých činitelů. V souladu s 
rozhodnutím 2/CMP.7 mohou členské
státy každý rok nebo na konci účetního
období uvedeného v příloze I vyloučit 
emise vzniklé v důsledku přírodních 
škodlivých činitelů, které v každém
jednotlivém roce překračují úroveň pozadí 
u obhospodařování lesů s připočtením 
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rozpětí.

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Nevyloučí emise skleníkových plynů ze 
zdrojů, které nejsou antropogenního 
původu a jež vznikly v důsledku 
přírodních škodlivých činitelů, zahrnuté 
do výpočtu referenční úrovně členských 
států podle čl. 6 odst. 4, 5 nebo 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Členské státy mohou, případně ve 
spolupráci s Komisí, provést jakékoli 
technické opravy a přepočty jejich 
referenční úrovně obhospodařování lesů 
uvedené v příloze II, aby, není-li v tomto 
odstavci stanoveno jinak, mohly zahrnout
úroveň pozadí u emisí způsobených 
každoročně v souvislosti s přírodními 
škodlivými činiteli.

Or. en
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Pozměňovací návrh 48

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 vypočítají čisté emise a 
pohlcení, na které se vztahují odstavce 1a 
až 1d, a poskytnou transparentní 
informace:

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) členský stát identifikuje všechny půdní 
plochy vyloučené z účelu účtů členských 
států podle čl. 3 odst. 1 písm. a), b) a d), 
včetně jejich zeměpisného umístění, roku a 
druhů přírodních škodlivých činitelů;

a) o tom, že jsou identifikovány veškeré 
půdy, které mají být vyloučeny, včetně 
jejich georeferenčního umístění, roku a 
druhů přírodních škodlivých činitelů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 50

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) členský stát odhadne roční emise 
skleníkových plynů ze zdrojů, které nejsou 
antropogenního původu, vzniklé v 
důsledku přírodních škodlivých činitelů a 
následná pohlcení na vyloučených 
půdních plochách;

b) uvede, jakým způsobem se odhaduje 
roční množství emisí vzniklých v důsledku 
přírodních škodlivých činitelů a následná 
pohlcení na těchto plochách;

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) na vyloučených půdních plochách 
nedošlo ke změně ve využívání půdy a 
členský stát používá transparentní a 
ověřitelné metody a kritéria ke zjištění 
změn ve využívání půdy na těchto půdních 
plochách;

c) uvede, že na půdních plochách, na něž 
se vztahuje vyloučení, nedošlo ke změně 
ve využívání půdy, a vysvětlí metody a 
kritéria, jejichž pomocí se v průběhu 
účetního období na těchto půdních 
plochách určí změny ve využívání půdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokud je to možné, členský stát podniká 
opatření s cílem řídit nebo kontrolovat 
dopad přírodních škodlivých činitelů;

d) prokáže, že události v účetním období 
nebyly pod kontrolou členských států a 
nebyly jimi podstatně ovlivněny, a že bylo 
vynaloženo praktické úsilí o to, aby se 
okolnostem, pro něž se žádá vyloučení, 
předešlo a aby bylo možné je řídit či 



PR\907927CS.doc 29/38 PE491.221v02-00

CS

kontrolovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pokud je to možné, členský stát podniká 
opatření pro sanaci vyloučených půdních 
ploch;

e) prokáže, že tam, kde to bylo možné, bylo 
vynaloženo úsilí o sanaci půdy, u níž se 
žádá vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) emise z výrobků z vytěženého dřeva, 
které byly získány nahodilou těžbou dřeva,
nebyly vyloučeny z účetnictví.

f) uvede, že emise vzniklé v souvislosti s 
nahodilou těžbou dřeva, nebyly vyloučeny 
z účetnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy z účetnictví nevyloučí emise
vzniklé v důsledku působení přírodních 
škodlivých činitelů na půdě, na níž 
následně došlo ke změně ve využívání 
půdy.
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Pozměňovací návrh 56

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 57

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 povinnosti 
poskytnout informace uvedené v odst. 2 
s ohledem na vědecký pokrok nebo za 
účelem zohlednění revizí rozhodnutí 
2/CMP.7 nebo jakýchkoli jiných aktů
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protokolu. přijatých orgány UNFCCC nebo Kjótského 
protokolu.

Or. en

Pozměňovací návrh 58

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. 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.

1. Nejpozději šest měsíců po začátku 
každého účetního období uvedeného v 
příloze I členské státy vypracují a předají 
Komisi návrh akčních plánů pro odvětví 
LULUCF, v němž popíšou své úsilí o 
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 59

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis minulých trendů emisí a pohlcení; a) popis minulých a aktuálních trendů 
emisí a pohlcení, včetně historických
trendů, které lze rekonstruovat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 60

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) projekce emisí a pohlcení v souladu s 
trendy vývoje v populaci, rozvoji 
infrastruktury, ve využívání energie, v 
intenzitě zemědělství a v lesnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 61

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 snížení emisí a 
zvýšení pohlcení a posílení schopnosti 
ukládat uhlík;

Or. en

Pozměňovací návrh 62

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;

e) strategie určené k provádění opatření 
uvedených v písmenu d) a případně k 
jejich začlenění do ostatních politik, 
včetně národních akčních plánů pro 
energii z obnovitelných zdrojů a pro lesy a 
národních strategických plánů, 
s podrobným popisem očekávaného účinku 
těchto opatření na emise a pohlcení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 63

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise členským státům poskytne návod
a technickou pomoc a přijme specifické 
pokyny pro akční plány pro odvětví 
LULUCF. Členské státy tyto pokyny
dodrží při předkládání svých akčních 
plánů pro odvětví LULUCF a splní 
požadavky uvedené v prvním pododstavci
písm. a) až f).

Or. en

Pozměňovací návrh 64

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

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.

3. Do tří měsíců od obdržení všech 
příslušných informací od tohoto členského 
státu Komise vyhodnotí návrh akčního 
plánu pro odvětví LULUCF předložený 
členským státem a zajistí, aby byl v 
souladu s pokyny a požadavky uvedenými
v odst. 2 písm. a) až f). 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. en
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Pozměňovací návrh 65

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může požádat členský stát o 
změnu či doplnění těchto plánů a zajistit 
tak, aby splňovaly požadavky tohoto 
článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 66

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise zhodnotí provádění akčních 
plánů členských států pro odvětví 
LULUCF do šesti měsíců od obdržení 
zpráv a případně vydá doporučení pro
další kroky. Členské státy doporučení 
Komise náležitě zohlední.

Or. en

Pozměňovací návrh 67

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

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 s pomocí členských států zajistí, 
aby veřejnost měla včas efektivní 
příležitosti k účasti na přípravě, úpravě a 
přezkumu akčních plánů pro odvětví 
LULUCF v souladu s článkem 9 nařízení
(ES) č. 1367/2006. Komise a členské státy 
zpřístupní akční plány, hodnocení a 
zprávy z odvětví LULUCF v elektronické 
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podobě veřejnosti, a dostojí tak povinnosti 
aktivního a systematického veřejného 
šíření, kterou jim ukládá nařízení (ES)
č. 1367/2006 a směrnice 2003/4/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 68

Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zřídí mechanismus přezkumu
odborníky, jímž v případě potřeby zajistí, 
aby účetní pravidla Unie odpovídala 
pravidlům dohodnutým orgány Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu, Kjótským 
protokolem nebo jinou mnohostrannou 
dohodou v oblasti změny klimatu, kterou 
Unie uzavřela.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Účetnictví v odvětví využívání půdy, změny využívání půdy a lesnictví (LULUCF) je 
klíčovým prvkem politiky v oblasti klimatu, který může mimo jiné přispět ke zmírnění, 
přizpůsobení a zachování biologické rozmanitosti a k udržitelnému využívání přírodních 
zdrojů. Prvním krokem, který povede k zahrnutí odvětví LULUCF do úsilí EU o snížení emisí 
a o zajištění doplňkovosti politikami Unie je zavedení důsledných pravidel pro účtování emisí 
a pohlcení spojených s činnostmi odvětví LULUCF.

V tomto ohledu by se účty v odvětví LULUCF v rámci Evropské unie měly řídit třemi 
zastřešujícími cíli:

 usnadnit plnění nezávislých mezinárodních závazků členských států a Evropské unie 
coby stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu 
(„UNFCCC“) a Kjótského protokolu;

 zaručit soudržnost politiky se stávajícími a zamýšlenými právními předpisy Unie, jako 
je například společná zemědělská politika a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů, 
v zájmu budoucí koordinace a integrace; a

 zajistit, aby účetní postupy a metody odpovídaly uznávaným zásadám 
transparentnosti, soudržnosti, srovnatelnosti, úplnosti a přesnosti – nejen v rámci 
členských států, ale mi mezi nimi coby členy Evropské unie.

Zpravodaj zde zaujal operativní přístup, jímž usiluje o dosažení těchto cílů a současně uznává, 
že velká část práce již byla odvedena v rozhodnutích přijatých na zasedání konference 
smluvních stran UNFCCC a na shromáždění smluvních stran Kjótského protokolu, včetně 
rozhodnutí 16/CMP.1, 2/CMP.6 a 2/CMP.7. Evropská unie si rovněž musí být vědoma, že v 
otázkách klimatu má klíčovou vůdčí roli a že je nutné se zaměřit na nejvyšší společný 
jmenovatel jednotlivých členských států, je-li upřednostňována nebo vyžadována 
harmonizace.

Zpravodaj proto navrhované rozhodnutí vítá, domnívá se však, že je třeba jej objasnit a v 
několika ohledech posílit.

Účetní povinnosti

Povinnost sestavit a vést účty u emisí a pohlcení způsobených celou škálou činností týkajících 
se půdy, kvůli nimž se uvolňují emise, je důležitým krokem, díky němuž se úsilí Unie o 
snížení emisí zaměří i na tato odvětví. V Durbanu zůstalo odvodňování mokřadů a 
zavodňování podle rozhodnutí 2/CMP.7 dobrovolnou činností, která má vycházet z metodik 
odhadů pro mokřady, půdu přeměněnou na mokřady a pro využití odvodněné organické půdy, 
jež jsou obsaženy v nedávno přijatých pokynech Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) nebo podpořeny konferencí smluvních stran a jakýmikoli dalšími objasněními, které 
budou dále dohodnuty. Skutečnost, že některé členské státy zanáší odvodňování mokřadů a 
zavodňování do účtů a některé ne, rovněž vede k nejednotnosti v rámci Unie.
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Zpravodaj proto navrhuje, aby bylo odvodňování mokřadů a zavodňování zařazeno do 
kategorie činností, na něž se vztahuje povinnost účtování.

Obecná účetní pravidla

Pro přesné účtování změn v úložištích uhlíku je nutné u každé kategorie činností zahrnout 
známé úložiště uhlíku a skleníkové plyny. Dále je v zájmu harmonizace a dalšího začlenění 
do závazků Unie v oblasti snížení emisí a souladu se stávajícími a zamýšlenými právními 
předpisy Unie třeba všechny členské státy požádat, aby k účtování zásob uhlíku používaly 
stejná úložiště uhlíku a stejné skleníkové plyny. Pokud členské státy požádají o pomoc při 
provádění technických oprav a úprav s cílem zaúčtovat úložiště uhlíku a skleníkové plyny, 
které by jinak byly z účetnictví vyloučeny, Komise by měla tuto pomoc poskytnout, uzná-li to 
za vhodné.

Zpravodaj proto navrhuje, aby bylo účetnictví povinné u všech úložišť uhlíku a skleníkových 
plynů a u každé kategorie činností a vyzývá Komisi, aby v tomto ohledu poskytla pomoc.

Výrobky z vytěženého dřeva

V Durbanu bylo rozhodnuto, že výrobky z vytěženého dřeva se zaúčtují podle metody 
okamžité oxidace – tedy na základě předpokladu, že uhlík uložený ve dřevě se uvolňuje při 
těžbě – vyjma případů, kdy jsou u určitých kategorií výrobků z vytěženého dřeva k dispozici 
transparentní a ověřitelné údaje a kdy se použije funkce rozkladu prvního řádu se standardním 
poločasem rozkladu. Členské státy rovněž mohou standardní poločas rozkladu nahradit údaji 
specifickými pro danou zemi. Tento systém by v Unii mohl vést k nejednotnosti, jako 
například: i) dva členské státy používají různý poločas rozkladu specifický pro danou zemi a 
uplatňují jej vůči třetí zemi; nebo ii) jeden členský stát používá jeden poločas rozkladu 
specifický pro danou zemi vůči jinému členskému státu a jiný poločas rozkladu v rámci svého 
území. Je třeba odstranit možnosti těchto sporných případů, dříve než nastanou.

Zpravodaj proto zaprvé navrhuje žádat členské státy, aby Komisi předložily k posouzení a 
schválení své rozhodnutí, že na výrobky z vytěženého dřeva vyvážené mimo Unii budou 
používat poločas rozkladu specifický pro danou zemi, a zadruhé zakázat členským státům na 
výrobky z vytěženého dřeva uvedené na trh v rámci Unie používat poločas rozkladu 
specifický pro danou zemi, který se liší od poločasu rozkladu používaného dovážejícím 
členským státem.

Mimo to, jsou-li výrobky z vytěženého dřeva používány k energetickým účelům, vznikají 
v důsledku nynějšího rámce pro účtování mezery v údajích. To platí především pro dřevěnou 
biomasu využívanou v bioenergii a pro předpoklad nulových emisí, který je základem 
směrnice o energii z obnovitelných zdrojů a systému EU pro obchodování s emisemi. Členské 
státy jsou na základě metody okamžité oxidace povinny zaúčtovat výrobky ze dřeva, které 
vytěžily na svém území a jež využívají k energetickým účelům – což představuje 
mechanismus v rámci Unie a zajišťuje právní rámec pro účtování těchto emisí, avšak neplatí 
vždy u třetích zemí. Brzy vstoupí v platnost nařízení EU o dřevě, což jde ruku v ruce s 
modernizací celního kodexu Společenství a včas poskytne nástroje k odstranění této mezery v 
údajích.
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Zpravodaj proto navrhuje, aby členské státy byly povinny orientačně sledovat a účtovat pouze 
emise z výrobků z vytěženého dřeva pocházející ze zemí mimo Unii a v daném členském státě 
využívané energetickým účelům na základě metody okamžité oxidace a rovněž předložit 
informace o zemi původu vytěženého dřeva a o tom, zda těžba proběhla udržitelným 
způsobem.

Přírodní škodliví činitelé

Podle zasedání v Durbanu mohou být emise vzniklé působením přírodních škodlivých činitelů 
za určitých okolností vyloučeny z činností zalesňování, opětovného zalesňování a 
obhospodařování lesů. Pro použití tohoto přístupu je nutné, aby členské státy odhadly úroveň 
pozadí a rozpětí, na jejichž základě určí, které emise lze vyloučit, a vyloučení těchto emisí 
umožní pouze za předpokladu, že jsou splněny určité podmínky. Rozhodnutí 2/CMP.7 rovněž 
členským státům ukládá povinnost na zalesňování a opětovné zalesňování používat stejné 
metodiky, jaké používají pro obhospodařování lesů. Nutnost soudržnosti se však neomezuje 
pouze na kategorie činností, platí i pro členské státy.

Zpravodaj proto navrhuje, aby členské státy vypočítaly úrovně pozadí a rozpětí, dodržely 
podmínky obsažené v rozhodnutí 2\CMP.7 a provedly odpovídající technické opravy a 
úpravy, jimiž své účetnictví uvedou do souladu.

Definice

U několika pojmů, které se objevují v celém dokumentu, nejsou k dispozici definice, nebo je 
nutné je upřesnit. Tyto pojmy jsou nutné pro jednotné pochopení a uplatňování povinností, 
které rozhodnutí stanovuje.

Zpravodaj proto navrhuje zavést nebo vyjasnit definice zásob uhlíku, zalesňování, opětovného 
zalesnění, odlesňování, výrobků z vytěženého dřeva, úrovně pozadí, rozpětí, poločasu 
rozkladu a okamžité oxidace.

Akční plány pro odvětví LULUCF

Členské státy by měly prozkoumat opatření, jimiž lze snížit emise a zachovat nebo zvýšit 
pohlcení emisí způsobených zmíněnými kategoriemi činností. Tyto aktivity by především 
měly určit trendy a prozkoumat možnost dalšího začlenění do ostatních politik Unie. Komise 
by měla mít povinnost podle potřeby poskytovat pokyny a technickou pomoc členským 
státům a oprávnění vydávat doporučení pro další činnost. Je nutné zajistit účast veřejnosti a 
transparentnost, jak to vyžadují jiné právní předpisy Unie.

Zpravodaj proto navrhuje, aby se objasnil obsah akčních plánů pro odvětví LULUCF a aby 
zahrnoval aktuální vývoj a odhady emisí a pohlcení a opatření, jimiž se odvětví LULUCF 
začlení do ostatních politik Unie. Mimo to jsou zahrnuta ustanovení pro objasnění úlohy a 
povinností Komise, které se týkají zajištění přístupu veřejnosti k informacím a účasti 
veřejnosti.


