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Pozměňovací návrh  65 
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za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0262/2017 

Norbert Lins 

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 

COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vnitrostátní plán započítávání pro lesnictví 

obsahuje všechny prvky uvedené v příloze 

IV oddílu B a obsahuje navrhovanou 

novou referenční úroveň pro lesy, která je 

založena na zachování stávajících postupů 

a intenzity obhospodařování lesů, jak je 

v období 1990–2009 zdokumentováno 

pro jednotlivé typy lesů a věkové třídy lesů 

v členských státech, vyjádřeno v tunách 

ekvivalentu CO2 ročně. 

Vnitrostátní plán započítávání pro lesnictví 

obsahuje všechny prvky uvedené v příloze 

IV oddílu B a obsahuje novou referenční 

úroveň pro lesy, která je založena 

na zachování stávajících postupů 

při obhospodařování lesů v souladu 

s nejlepšími dostupnými údaji, jak je 

v období 2000–2012 zdokumentováno 

u jednotlivých typů lesů a věkové třídy 

lesů v členských státech, vyjádřeno 

v tunách ekvivalentu CO2 ročně.  

Při zvyšování těžby v členském státě 

založené na udržitelném obhospodařování 

lesů a na strategii členských států, kterou 

přijaly do oznámení referenční úrovně 

pro lesy, je nutné dodržovat tyto 

podmínky:   

a) obhospodařovaná lesní půda zůstává 

úložištěm skleníkových plynů a  

b) způsoby zachování nebo rozšiřování 

úložišť a rezervoárů skleníkových plynů 

do roku 2050, s cílem splnit cíl 

stanovený v článku 4.1 Pařížské 

dohody, totiž cíl dosáhnout rovnováhy 

mezi antropogenními emisemi ze zdrojů 

a jejich odstraněním pomocí úložišť 

skleníkových plynů ve druhé polovině 
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tohoto století, jsou načrtnuty 

v dlouhodobé strategii zaměřené 

na snižování emisí. 

Komise může po podání odůvodněné 

žádosti ze strany členského státu, který 

doloží, že tato výjimka je z důvodu 

dostupnosti údajů, jako je načasování 

inventarizace lesů, naprosto nezbytná, 

poskytnout výjimku z referenčního období 

2000–2012. 

Or. en 

 

 


