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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil 
tyto návrhy:

1. vyjadřuje politování nad tím, že neexistuje komplexní rámec EU pro monitorování 
emisí methanu; vyzývá proto Komisi, aby zdokonalila měření a ověřování emisí 
methanu v zemědělství a informování o nich;

2. naléhavě vybízí Komisi, aby zajistila pozitivní synergii mezi právními předpisy 
v oblasti klimatu a směrnicí o průmyslových emisích s cílem vyhnout se dvojímu 
zdanění;

3. zdůrazňuje, že výzkum zmírňujících opatření a technologií a investice do nich mají 
prvořadý význam; má za to, že adaptace krmení a rozvoj doplňkových látek 
přidávaných do krmiva přežvýkavců a skotu skýtají velký potenciál, neboť by mohly 
snížit emise methanu bez negativních dopadů na odvětví chovu hospodářských zvířat;

4. domnívá se, že využívání odpadů ze zemědělství a dalších vedlejších produktů 
s přidanou hodnotou je důležitým motorem oběhového hospodářství a bioekonomiky; 
vyzývá k urychlení výroby bioplynu ze zemědělského odpadu v Evropě jako důležitého 
nástroje umožňujícího snížit emise methanu;

5. domnívá se, že systémy certifikace na úrovni zemědělských podniků pro klimaticky 
efektivní zemědělství, včetně společných údajů o měření a ověřování snížení emisí 
methanu, budou důležitým nástrojem pro monitorování a podněcování snižování emisí 
methanu na úrovni zemědělských podniků;

6. konstatuje, že v rámci širšího oběhového hospodářství by mělo být podporováno 
zavádění pohlcování oxidu uhličitého a posilování jeho oběhovosti; vyzývá Komisi, aby 
v souladu s právním rámcem EU pro klima prozkoumala vytvoření regulačního rámce 
pro certifikaci pohlcování uhlíku založeného na důkladném a transparentním 
započítávání uhlíku, které bude zohledňovat rozdíly mezi skleníkovými plyny 
a ověřovat pravost pohlcení uhlíku a bude odměňovat zemědělce za jejich úsilí 
o zmírnění změny klimatu.


