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Pozměňovací návrh 479
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a

Změny nařízení (EU) 2018/841
Or. en

Pozměňovací návrh 480
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 10 a (nový) – odst. 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 2018/841
Článek 4

Platné znění Pozměňovací návrh

Článek 4 se nahrazuje tímto:
Pro období 2021–2025 a 2026–2030 každý 
členský stát s přihlédnutím k flexibilitám 
stanoveným v článcích 12 a 13 zajistí, aby 
emise nepřekračovaly pohlcení, přičemž 
příslušný výpočet je součtem celkových 
emisí a celkových pohlcení na jeho území 
ve všech kategoriích započítávání využití 
půdy uvedených v článku 2 společně, 
započítaných v souladu s tímto nařízením.

„Pro období 2021–2025 a 2026–2030 
každý členský stát s přihlédnutím 
k flexibilitám stanoveným v článcích 12 
a 13 zajistí, aby emise nepřekračovaly 
pohlcování, přičemž příslušný výpočet je 
součtem celkových emisí započítaných 
v souladu s tímto nařízením a jejich 
celkového pohlcování na jeho území 
ve všech kategoriích započítávání využití 
půdy uvedených v článku 2 společně, aby 
představovalo saldo za období let 2026–
2030 čisté pohlcování emisí a aby se jejich 
celkové pohlcování na území EU ve všech 
kategoriích započítávání využití půdy 
vypočetlo jako objem celkových emisí.
Komise předloží v souladu s unijními cíli 
obnovy klimatu a přísnými cíli na jeho 
ochranu do prosince 2021 návrh 
náročného cíle týkajícího se čistého 
pohlcování uhlíku na období 2026–2030 
i po tomto období, a to jak na úrovni Unie, 
tak i na úrovni členských států, který by 
byl založen zejména na potenciálu 
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pohlcování uhlíku, a nařízení pozmění.“
(Změna se použije v celém textu.)

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0841&from=EN

Odůvodnění

Vzhledem k cílům na obnovu a ochranu přírody a k tomu, že v případě mnoha aktérů je 
nereálné dosáhnout vyššího snížení emisí než 55 %, je nutné, aby se odvětví využívání půdy 
zapojilo do řešení daného problému mnohem více. Unijní odvětví využívání půdy, změny 
ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) dosahuje čistého pohlcování emisí uhlíku, nařízení 
o LULUCF, které obsahuje cíl nulových emisí, proto postačuje. Zemědělství EU má potenciál 
dosáhnout většího ukládání uhlíku, a to až 1566 Mtun CO2 ročně (Joris Aertsens, Leo 
De Nocker, Anne Gobin, 2012). Odvětví LULUCF se k tomu tom musí přispět svým dílem.

Pozměňovací návrh 481
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 10 a (nový) – odst. 1 b (nový)
Nařízení (EU) č. 2018/841
Čl. 5 – odst. 4

Platné znění Pozměňovací návrh

V článku 5 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
Členské státy ve svých záznamech zahrnou 
pro každou kategorii započítávání využití 
půdy veškeré změny zásob uhlíku 
v zásobnících uhlíku uvedených v oddílu B 
přílohy I . Členské státy se mohou 
rozhodnout, že do svých záznamů 
nezahrnou změny zásob uhlíku v 
zásobnících uhlíku, není-li zásobník uhlíku 
zdrojem. Tato možnost nezahrnout změny 
zásob uhlíku se nevztahuje na zásobníky 
uhlíku z nadzemní biomasy, mrtvé dřevní 
hmoty a výrobky z vytěženého dřeva 
v rámci kategorie započítávání využití 
půdy „obhospodařovaná lesní půda“.

„Členské státy ve svých záznamech 
zahrnou pro každou kategorii započítávání 
využití půdy veškeré změny zásob uhlíku 
v zásobnících uhlíku uvedených v oddílu B 
přílohy I. Členské státy se mohou 
rozhodnout, že do svých záznamů 
nezahrnou změny zásob uhlíku 
v zásobnících uhlíku, není-li zásobník 
uhlíku zdrojem. Tato možnost nezahrnout 
změny zásob uhlíku se nevztahuje na 
zásobníky uhlíku z nadzemní biomasy, 
mrtvé dřevní hmoty a výrobky 
z vytěženého dřeva v rámci kategorie 
započítávání využití půdy 
„obhospodařovaná lesní půda“ a organický 
uhlík v půdě ve všech kategoriích 
započítávání.“

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0841&from=EN#d1e753-1-1)

Odůvodnění

Lepší obhospodařování půdy může mít pozitivní vliv na organický uhlík v půdě a odrazit se 
v jeho započítávání. V současné době se povinně započítává pouze v případě, že jsou tyto 
zásoby uhlíku zdrojem emisí. Vzhledem k unijním cílům v oblasti obnovy ekosystémů jsou tyto 
zásoby uhlíků natolik významné, že by se měly započítávat, což by bylo oboustranně výhodné 
jak pro životní prostředí, tak i pro klima.

Pozměňovací návrh 482
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 10 a (nový) – odst. 1 c (nový)
Nařízení (EU) č. 2018/841
Čl. 8 – odst. 2

Platné znění Pozměňovací návrh

V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
Je-li výsledek výpočtu uvedeného 
v odstavci 1 tohoto článku ve vztahu 
k referenční úrovni pro lesy určitého 
členského státu záporný, zahrne dotčený 
členský stát do svých záznamů 
o obhospodařované lesní půdě celková 
čistá pohlcení odpovídající maximálně 
3,5 % emisí daného členského státu 
ve svém referenčním roce nebo 
referenčním období podle přílohy III 
vynásobeným pěti. Toto omezení se 
nevztahuje na čistá pohlcení ze zásobníků 
uhlíku mrtvé dřevní hmoty a výrobků 
z vytěženého dřeva, s výjimkou kategorie 
„papír“ uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a), 
v rámci kategorie započítávání využití 
půdy „obhospodařovaná lesní půda“.

„Je-li výsledek výpočtu uvedeného 
v odstavci 1 tohoto článku ve vztahu 
k referenční úrovni pro lesy určitého 
členského státu záporný, zahrne dotyčný 
členský stát do svých záznamů 
o obhospodařované lesní půdě celková 
čistá pohlcení odpovídající maximálně 
3,5 % emisí daného členského státu 
ve svém referenčním roce nebo 
referenčním období podle přílohy III 
vynásobeným pěti. Toto omezení se 
nevztahuje na čistá pohlcení ze zásobníků 
uhlíku mrtvé dřevní hmoty a výrobků 
z vytěženého dřeva, s výjimkou kategorie 
„papír“ uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a), 
a v oblastech, v nichž je nutné splnit 
unijní cíle na obnovu přírody a přísné cíle 
na její ochranu, na pohlcené množství 
uhlíku ze všech příslušných zásob uhlíku, 
včetně organického uhlíku z půdy, v rámci 
kategorie započítávání využití půdy 
„obhospodařovaná lesní půda“. “

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0841&from=EN#d1e753-1-1)

Odůvodnění

Cílem strategie v oblasti biologické rozmanitosti je přísně chránit 1/3 chráněných oblastí 
a také obnovit rozsáhlé oblasti, včetně lesů. Vzhledem k tomu, že se omezení nevztahují 
na pohlcování emisí CO2 v těchto oblastech, které se však započítávají, by se mohlo 
v případě, že se u obhospodařovaných lesů celkově jedná o čistý propad emisí, jednat 
o vítanou pobídku. V členských státech, jejichž veškeré lesy spadají do kategorie 
„obhospodařovaná lesní půda“, se nacházejí některé původní lesy a staré lesní porosty 
(z ekologického hlediska).

Pozměňovací návrh 483
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1367/2006
Článek

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Změny nařízení (EU) 1367/2006

Aby bylo zajištěno, že činnost Unie 
v rámci tohoto nařízení bude plně 
v souladu s mezinárodními povinnostmi 
Unie v rámci Aarhuské úmluvy, se 
nařízení 1367/2006 mění takto:
1) v čl. 2 odst. 1 se písmeno g) nahrazuje 
tímto:
„g) „správním aktem“ jakékoliv jednotlivě 
stanovené nebo obecné opatření v rámci 
práva v oblasti životního prostředí, které 
bylo přijato orgánem nebo subjektem 
Společenství a má právně závazné vnější 
účinky;“
2) v článku 9 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Veřejnost, zejména odbory, 
mládežnické organizace, organizace 
na ochranu životního prostředí, vědecké 
společnosti a další organizace občanské 
společnosti pomáhají v rané fázi, kdy jsou 
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ještě otevřeny všechny možnosti, orgánům 
a institucím EU při koncipování, změně 
nebo přepracovávání plánů a programů 
v oblasti životního prostředí, a to 
na základě praktických, příp. jiných 
záměrných opatření, zejména 
při koncipování, změně nebo 
přepracovávání předběžných plánů 
uvedených v článku 3 a 4 nařízení .../... 
(právního rámce pro klima). V případě, že 
Komise vypracuje návrh takového plánu 
nebo programu, který se ostatním 
orgánům nebo institucím EU předkládá 
k přijetí rozhodnutí, je povinna zejména 
co nejvíce přihlédnout k návrhům 
veřejnosti, zejména odborů, 
mládežnických organizací, organizací 
na ochranu životního prostředí, vědeckých 
společností a dalších organizací občanské 
společnosti.“
3) v článku 9 se odstavec 5 nahrazuje 
tímto:
„5. Orgány a instituce Unie při 
vypracovávání plánu nebo programu 
týkajícího se životního prostředí, zejména 
předběžných plánů uvedených 
v článku 3 a 4 nařízení .../... (právního 
rámce pro klima) berou náležitý ohled 
na výsledky účasti veřejnosti. Orgány 
a instituce EU informují veřejnost 
o daném plánu nebo programu, včetně 
jeho znění, a o důvodech a faktorech, 
na nichž je rozhodnutí založeno, zejména 
o bodech, v nichž se odklánějí od návrhů 
veřejnosti.“
4) článek 10 se nahrazuje tímto:
„1. Soukromé osoby, každá nevládní 
organizace splňující kritéria uvedená 
v článku 11, orgány regionální nebo 
místní samosprávy a parlamenty 
členských států jsou oprávněny požádat 
o vnitřní přezkum instituci nebo orgán 
Unie, který přijal správní akt podle práva 
v oblasti životního prostředí nebo který, 
jedná-li se o případ údajné nečinnosti, 
takový akt přijmout měl. Tato žádost musí 
být podána písemně a ve lhůtě 
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nepřesahující šest týdnů ode dne, kdy byl 
správní akt přijat, oznámen nebo 
zveřejněn, podle toho, co nastane později, 
nebo jedná-li se o případ údajné 
nečinnosti, šest týdnů ode dne, kdy měl být 
daný správní akt přijat. V žádosti se 
uvedou důvody pro přezkum.
2. Instituce nebo orgán Unie uvedený 
v odstavci 1 každou takovou žádost 
posoudí, pokud není daná žádost zjevně 
neopodstatněná. Své odůvodnění uvede 
orgán nebo subjekt Unie v písemné 
odpovědi, kterou odešle co nejdříve, avšak 
nejpozději do dvanácti týdnů od obdržení 
žádosti.
3. Není-li instituce nebo orgán Unie i přes 
náležitou pečlivost schopen jednat 
v souladu s odstavcem 2, informuje 
soukromou osobu, nevládní organizaci, 
orgán regionální nebo místní správy či 
parlament členského státu, který žádost 
podal, o důvodech bránících mu v jednání 
a o době, kdy zamýšlí splnit svou 
povinnost jednat, co nejdříve a nejpozději 
ve lhůtě uvedené v daném odstavci. 
V každém případě jedná instituce nebo 
orgán Unie do osmnácti týdnů 
od obdržení žádosti.“
5) v článku 12 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Žalobu k Soudnímu dvoru v souladu 
s příslušnými ustanoveními Smlouvy 
může podat kterákoli soukromá osoba, 
nevládní organizace, regionální nebo 
místní orgán a parlament členského státu, 
který podal žádost o vnitřní přezkum podle 
článku 10.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 484
Sylvia Limmer, Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Tato směrnice vstupuje v platnost 
dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 485
Sylvia Limmer, Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu 
a přímo použitelné ve všech členských 
státech.

Tato směrnice je určena členským státům.

Or. en


