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12.6.2017 A8-0208/55 

Pozměňovací návrh  55 

Pilar Ayuso 

za skupinu PPE 

Julie Girling 

za skupinu ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro 

potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 7  název 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dodatečné využití čistých pohlcení až do 

výše 280 milionů z odlesněné půdy, 

zalesněné půdy, obhospodařované orné 
půdy a obhospodařovaných pastvin 

Dodatečné využití čistých pohlcení až do 

výše 280 milionů z využívání půdy, změn 

ve využívání půdy a lesnictví 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/56 

Pozměňovací návrh  56 

Pilar Ayuso 

za skupinu PPE 

Julie Girling 

za skupinu ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro 

potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 7  odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Je-li přijat prováděcí akt, který 

aktualizuje referenční úrovně v oblasti 

lesnictví založené na vnitrostátních plánech 

započítávání pro lesnictví podle čl. 8 odst. 

6 nařízení [LULUCF], je Komise 

oprávněna přijmout akt v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 12 tohoto 

nařízení, který pozmění odstavec 1 tohoto 

článku tak, aby byl zohledněn příspěvek 

kategorie započítávání „obhospodařovaná 

lesní půda“. 

2. Je-li přijat akt v přenesené 

pravomoci, který aktualizuje referenční 

úrovně v oblasti lesnictví založené na 

vnitrostátních plánech započítávání pro 

lesnictví podle čl. 8 odst. 6 nařízení 

[LULUCF], je Komise oprávněna přijmout 

akt v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 12 tohoto nařízení, který 

pozmění odstavec 1 tohoto článku 

a kategorie započítávání v příloze III tak, 

aby byl zohledněn vyvážený příspěvek 

kategorie započítávání „obhospodařovaná 

lesní půda“ a aniž by bylo překročeno 

celkové množství 280 milionů, které lze 

využít podle tohoto článku. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/57 

Pozměňovací návrh  57 

Pilar Ayuso 

za skupinu PPE 

Julie Girling 

za skupinu ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro 

potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Nařízení [ ] [o zahrnutí emisí 

skleníkových plynů a jejich pohlcování 

v důsledku využívání půdy, změn ve 

využívání půdy a lesnictví do rámce 

politiky v oblasti klimatu a energetiky do 

roku 2030] stanoví pravidla započítávání 

emisí skleníkových plynů a jejich 

pohlcování v souvislosti s využíváním 

půdy, změnami ve využívání půdy 

a lesnictvím (dále jen „LULUCF“). Ačkoli 

výsledek z hlediska životního prostředí na 

základě tohoto nařízení, pokud jde 

o úrovně dosaženého snížení emisí 

skleníkových plynů, je ovlivněn 

zohledněním množství až do výše součtu 

celkových čistých pohlcení a celkových 

čistých emisí z odlesněné půdy, zalesněné 

půdy, obhospodařované orné půdy 

a obhospodařovaných pastvin, jak je 

stanoveno v nařízení [ ], měla by být pro 

případ, že to bude nutné, zavedena jako 

dodatečná možnost členských států splnit 

své závazky flexibilita pro potřeby 

maximálního množství těchto pohlcení ve 

výši 280 milionů tun ekvivalentu CO2 

(12) Nařízení [ ] [o zahrnutí emisí 

skleníkových plynů a jejich pohlcování 

v důsledku využívání půdy, změn ve 

využívání půdy a lesnictví do rámce 

politiky v oblasti klimatu a energetiky do 

roku 2030] stanoví pravidla započítávání 

emisí skleníkových plynů a jejich 

pohlcování v souvislosti s využíváním 

půdy, změnami ve využívání půdy 

a lesnictvím (dále jen „LULUCF“). Ačkoli 

výsledek z hlediska životního prostředí na 

základě tohoto nařízení, pokud jde 

o úrovně dosaženého snížení emisí 

skleníkových plynů, je ovlivněn 

zohledněním množství až do výše součtu 

celkových čistých pohlcení a celkových 

čistých emisí z odlesněné půdy, zalesněné 

půdy, obhospodařované orné půdy, 

obhospodařovaných pastvin a případně 

obhospodařovaných mokřadů, jak je 

stanoveno v nařízení [ ], měla by být pro 

případ, že to bude nutné, zavedena jako 

dodatečná možnost členských států splnit 

své závazky flexibilita pro potřeby 

maximálního množství těchto pohlcení ve 



 

AM\1128109CS.docx  PE605.516v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

rozdělovaného mezi jednotlivé členské 

státy podle údajů uvedených v příloze III. 

Je-li přijat prováděcí akt, který aktualizuje 

referenční úrovně v oblasti lesnictví 

založené na vnitrostátních plánech 

započítávání pro lesnictví podle čl. 8 odst. 

6 nařízení [LULUCF], měla by být 

s ohledem na článek 7 přenesena na 

Komisi pravomoc k přijímání aktů 

v souladu s článkem 290 Smlouvy 

o fungování Evropské unie, aby byl 

zohledněn příspěvek kategorie 

započítávání „obhospodařovaná lesní 

půda“ v rámci flexibility, již uvedený 

článek stanoví. Před přijetím tohoto aktu 

v přenesené pravomoci by měla Komise 

vyhodnotit spolehlivost započítávání 

v případě obhospodařované lesní půdy na 

základě dostupných údajů, a zejména 

konzistentnost odhadované a skutečné míry 

těžby. Podle tohoto nařízení by měla být 

kromě toho povolena možnost dobrovolně 

vymazat jednotky ročního emisního přídělu 

s cílem umožnit, aby bylo toto množství 

vzato v úvahu při posuzování souladu 

členských států s požadavky nařízení [ ]. 

výši 280 milionů tun ekvivalentu CO2 

rozdělovaného mezi jednotlivé členské 

státy podle údajů uvedených v příloze III. 

Je-li přijat prováděcí akt, který aktualizuje 

referenční úrovně v oblasti lesnictví 

založené na vnitrostátních plánech 

započítávání pro lesnictví podle čl. 8 odst. 

6 nařízení [LULUCF], měla by být 

s ohledem na článek 7 přenesena na 

Komisi pravomoc k přijímání aktů 

v souladu s článkem 290 Smlouvy 

o fungování Evropské unie, aby byl 

zohledněn vyvážený příspěvek kategorie 

započítávání „obhospodařovaná lesní 

půda“ v rámci flexibility ve výši 280 

milionů, již uvedený článek stanoví. Před 

přijetím tohoto aktu v přenesené pravomoci 

by měla Komise vyhodnotit spolehlivost 

započítávání v případě obhospodařované 

lesní půdy na základě dostupných údajů, 

a zejména konzistentnost odhadované 

a skutečné míry těžby. Podle tohoto 

nařízení by měla být kromě toho povolena 

možnost dobrovolně vymazat jednotky 

ročního emisního přídělu s cílem umožnit, 

aby bylo toto množství vzato v úvahu při 

posuzování souladu členských států 

s požadavky nařízení [ ]. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/58 

Pozměňovací návrh  58 

Pilar Ayuso 

za skupinu PPE 

Julie Girling 

za skupinu ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro 

potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Návrh nařízení 

Článek 9 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 9a 

 Rezerva pro včasná opatření 

 1. Mají-li se zohlednit včasná 

opatření před rokem 2020, přihlédne se na 

žádost členského státu pro účely poslední 

kontroly souladu tohoto členského státu 

podle článku 9 tohoto nařízení k množství 

nepřekračujícímu celkový objem 

90 milionů tun v rámci ročních emisních 

přídělů v období 2026–2030 za 

předpokladu, že: 

 a) jeho celkové roční emisní příděly 

na období 2013–2020 stanovené v souladu 

s čl. 3 odst. 2 a článkem 10 rozhodnutí č. 

406/2009/ES jsou vyšší než jeho celkové 

roční ověřené emise skleníkových plynů 

za období 2013–2020; 

 b) jeho HDP na obyvatele v tržních 

cenách roku 2013 je nižší než průměr EU; 

 c) vyčerpal v plném rozsahu možnosti 

flexibility uvedené v článcích 6 a 7 do 

úrovní stanovených v přílohách II a III; 
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 d) vyčerpal v plném rozsahu možnosti 

flexibility uvedené v čl. 5 odst. 2 a 3 

a nepřevedl emisní příděly na jiný členský 

stát podle čl. 5 odst. 4 a 5 a 

 e) Unie jako celek plní cíl uvedený 

v čl. 1 odst. 1. 

 2. Maximální podíl členského státu 

na celkové částce uvedené v odstavci 1, 

kterou lze zohlednit za účelem souladu, se 

stanovuje na základě poměru rozdílu mezi 

jeho celkovými ročními emisními příděly 

na období 2013–2020 a jeho celkovými 

ověřenými ročními emisemi skleníkových 

plynů ve stejném období na jedné straně 

a rozdílu mezi celkovými ročními 

emisními příděly na období 2013–2020 

všech členských států splňujících 

kritérium uvedené v odst. 1 písm. b) 

a celkovými ověřenými ročními emisemi 

skleníkových plynů těchto členských států 

ve stejném období. 

 Roční emisní příděly a ověřené roční 

emise se stanoví podle odstavce 3. 

 3. Komise přijme v souladu 

s článkem 12 akty v přenesené pravomoci, 

jimiž doplní toto nařízení stanovením 

maximálních podílů pro jednotlivé 

členské státy vyjádřených v tunách 

ekvivalentu CO2 podle odstavců 1 a 2. Pro 

účely těchto aktů v přenesené pravomoci 

vyjde Komise z ročních emisních přídělů 

stanovených v souladu s čl. 3 odst. 2 

a článkem 10 rozhodnutí č. 406/2009/ES a 

z údajů z přezkoumané inventury za 

období 2013–2020 podle nařízení (EU) č. 

525/2013. 

Or. en 

 

 


