Využívání půdy, změny ve využívání půdy a
lesnictví - přezkum pravidel EU
Vyplnění polí označených * je povinné.

Úvod
Řešení změny klimatu, dosažení cílů Pařížské dohody a další otázky životního prostředí tvoří jádro Zelené
dohody pro Evropu, přijaté Komisí v prosinci 2019. Jedním z ústředních prvků dohody je cíl dosáhnout do
roku 2050 klimatické neutrality, který Komise navrhla v roce 2018 a který byl schválen Evropskou radou a
Parlamentem (viz závěry Evropské rady ze dne 12. prosince 2019; usnesení Evropského parlamentu ze
dne 14. března 2019; usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. listopadu 2019). Komise navrhla
zakotvit klimatickou neutralitu do práva EU. Aby Komise přivedla EU na udržitelnou cestu k dosažení
klimatické neutrality do roku 2050, navrhla ve svém sdělení o zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku
2030 také celounijní a celohospodářský cíl snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů alespoň o
55 % ve srovnání s rokem 1990.
V návaznosti na „sdělení o zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030“ a vzhledem ke stávající
legislativě pro rok 2030 přezkoumá Komise do června 2021 příslušné klíčové právní předpisy a tam, kde to
bude zapotřebí, navrhne jejich revizi. Součástí revize bude ucelený soubor změn stávajícího rámce pro
oblast klimatu, energetiky a dopravy do roku 2030, zejména pokud jde o: směrnici o systému EU pro
obchodování s emisemi (ETS), nařízení o „sdílení úsilí“, nařízení o využívání půdy, změnách ve využívání
půdy a lesnictví (LULUCF), výkonnostní normy pro emise CO2 pro osobní automobily a lehká užitková
vozidla, směrnici o obnovitelných zdrojích energie a směrnici o energetické účinnosti.
Tato konzultace se zaměřuje na revizinařízení o využívání půdy, změnách ve využívání půdy a lesnictví,
které řeší emise skleníkových plynů (oxidu uhličitého (CO2), metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O)) a
pohlcování CO2 dané metodami obhospodařování půdy a lesů. Nařízení stanoví pravidla, která mají zajistit,
aby při dosahování cílů v oblasti klimatu byly brány v úvahu pouze emise a pohlcení vyvolané lidskou
činností (tzv. pravidla započítávání). V rámci konzultace se budou zjišťovat názory na: širokou škálu
politických možností, u kterých lze předpokládat, že budou motivovat zmírňující opatření v odvětví LULUCF;
způsoby, jak stanovit ambicióznější pravidla pro odvětví LULUCF; propojení politik mezi odvětvím LULUCF
a zemědělským odvětvím.
Prostřednictvím této veřejné konzultace se mohou občané a organizace zapojit do hledání způsobu,
jak navýšené cíle EU pro snížení emisí do roku 2030 přetransformovat do vylepšených pravidel
LULUCF. Výsledky konzultace (které budou shrnuty a zveřejněny) se promítnou do posouzení dopadů,
které bude doprovázet návrh Komise na revizi nařízení o LULUCF.
Souběžně s touto konzultací probíhají (nebo brzy budou probíhat) další veřejné konzultace, zaměřené na
přezkum nařízení o „sdílení úsilí“, směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi a nařízení o
normách CO2 pro osobní automobily a lehká užitková vozidla.
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Pokyny k dotazníku
Tato veřejná konzultace se skládá z několika úvodních otázek ohledně vašeho profilu, po nichž následuje
dotazník. Otázky v dotazníku nemusí být zodpovězeny všechny.
Komise již uspořádala otevřenou veřejnou konzultaci o zvýšení ambicí v oblasti klimatu do roku 2030, která
byla otevřena po dobu dvanácti týdnů od 31. března do 23. června 2020. V jejím rámci bylo položeno
mnoho obecnějších otázek v souvislosti se zvýšenými ambicemi v oblasti klimatu. Tento dotazník se proto
zaměřuje na specializovanější a podrobnější otázky ohledně toho, jaká koncepce nařízení o LULUCF je
zapotřebí, aby se co nejlépe dosáhlo revidovaného cíle.
Na konci dotazníku lze připojit další komentáře a nahrát doplňující informace, písemná stanoviska nebo
informativní přehledy k určitým politikám, jež vyjadřují váš názor či stanovisko, případně názor či stanovisko
vaší organizace.
Odpovědi na dotazník i nahraná písemná stanoviska a informativní přehledy k politikám budou zveřejněny
na internetu. Informace o způsobu nakládání s vaším příspěvkem a osobními údaji naleznete v přiloženém
prohlášení o ochraně osobních údajů.
Odpovídáte-li jménem organizace a pokud jste tak ještě neučinili, zaregistrujte se v zájmu transparentnosti
do rejstříku zástupců zájmových skupin. Registrací se zavazujete dodržovat příslušný kodex chování.
Pokud se registrovat nechcete, budou vaše odpovědi zpracovány a zveřejněny spolu s odpověďmi
jednotlivců.

Informace o vás
* Jazyk,

v němž budete na otázky odpovídat:

angličtina
bulharština
čeština
chorvatština
dánština
estonština
finština
francouzština
irština
italština
litevština
lotyština
maďarština
maltština
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němčina
nizozemština
polština
portugalština
řečtina
rumunština
slovenština
slovinština
španělština
švédština
* Konzultace

se účastníte:

jménem akademické/výzkumné instituce
jménem sdružení podniků
jménem podniku / obchodní organizace
jménem spotřebitelské organizace
jako občan EU
jménem ekologické organizace
jako občan země, která není členem EU
jménem nevládní organizace (NGO)
jako orgán veřejné správy
jménem odborového svazu
jiná možnost
* Jméno

* Příjmení

* E-mailová

adresa (nebude zveřejněna):

* Působnost

mezinárodní
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místní
národní
regionální
* Název

organizace

Maximálně 255 znaků

* Velikost

organizace

mikro (1 až 9 zaměstnanců)
malá (10 až 49 zaměstnanců)
střední (50 až 249 zaměstnanců)
velká (250 či více zaměstnanců)
Identifikační číslo v rejstříku transparentnosti
Maximálně 255 znaků
Je vaše organizace zaregistrována v rejstříku transparentnosti? Jde o dobrovolnou databázi pro organizace, které
se snaží ovlivňovat rozhodování v EU.

* Země

původu

Uveďte, ve které zemi se vy nebo vaše organizace nacházíte.

Afghánistán

Francouzská

Litva

Guyana
Alandy

Francouzská

Šalomounovy
ostrovy

Lotyšsko

Salvador

Lucembursko

Samoa

jižní a
antarktická
území
Albánie

Francouzská
Polynésie

Alžírsko

Gabon

Macao

San Marino

Americká

Gambie

Madagaskar

Saúdská

Samoa
Americké

Arábie
Ghana

Maďarsko

Senegal

Panenské
ostrovy
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Andorra

Gibraltar

Malajsie

Severní Korea

Angola

Grenada

Malawi

Severní
Makedonie

Anguilla

Grónsko

Maledivy

Seychely

Antarktida

Gruzie

Mali

Sierra Leone

Antigua a

Guadeloupe

Malta

Singapur

Argentina

Guam

Maroko

Sint Maarten

Arménie

Guatemala

Marshallovy

Slovensko

Barbuda

ostrovy
Aruba

Guernsey

Martinik

Slovinsko

Austrálie

Guinea

Mauricius

Somálsko

Ázerbájdžán

Guinea-Bissau

Mauritánie

Španělsko

Bahamy

Guyana

Mayotte

Spojené
arabské
emiráty

Bahrajn
Bangladéš

Haiti
Heardův ostrov

Menší odlehlé

Spojené

ostrovy USA

království

Mexiko

Spojené státy

a McDonaldovy
ostrovy
Barbados

Honduras

Mikronésie

Srbsko

Belgie

Hongkong

Moldavsko

Šrí Lanka

Belize

Indie

Monako

Středoafrická
republika

Bělorusko

Indonésie

Mongolsko

Súdán

Benin

Irák

Montserrat

Surinam

Bermudy

Írán

Mosambik

Svalbard a
Jan Mayen

Bhútán

Irsko

Myanmar

Svatá Helena,

/Barma

Ascension a
Tristan da
Cunha

Bolívie

Island

Namibie

Svatá Lucie
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Bonaire, Svatý

Itálie

Nauru

Eustach a Saba
Bosna a

Svatý
Bartoloměj

Izrael

Německo

Hercegovina

Svatý Kryštof
a Nevis

Botswana

Jamajka

Nepál

Svatý Martin

Bouvetův ostrov

Japonsko

Niger

Svatý Tomáš
a Princův
ostrov

Brazílie

Jemen

Nigérie

Svatý Vincenc
a Grenadiny

Britské

Jersey

Nikaragua

Svazijsko

Jižní Afrika

Niue

Švédsko

Jižní Georgie a

Nizozemsko

Švýcarsko

indickooceánské
území
Britské
Panenské
ostrovy
Brunej

Jižní
Sandwichovy
ostrovy
Bulharsko

Jižní Korea

Norsko

Sýrie

Burkina Faso

Jižní Súdán

Nová Kaledonie

Tádžikistán

Burundi

Jordánsko

Nový Zéland

Tanzanie

Čad

Kajmanské

Omán

Tchaj-wan

ostrovy
Černá Hora

Kambodža

Ostrov Man

Thajsko

Česko

Kamerun

Ostrov Norfolk

Togo

Chile

Kanada

Ostrovy

Tokelau

Severní
Mariany
Chorvatsko

Kapverdy

Ostrovy Turks

Tonga

a Caicos
Čína

Katar

Pákistán

Trinidad a
Tobago

Clipperton

Kazachstán

Palau

Tunisko

Cookovy ostrovy

Keňa

Palestina

Turecko
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Curaçao

Kiribati

Panama

Turkmenistán

Dánsko

Kokosové

Papua-Nová

Tuvalu

(Keelingovy)

Guinea

ostrovy
Demokratická

Kolumbie

Paraguay

Uganda

Dominika

Komory

Peru

Ukrajina

Dominikánská

Kongo

Pitcairnovy

Uruguay

republika Kongo

republika
Džibutsko

ostrovy
Kosovo

Pobřeží

Uzbekistán

slonoviny
Egypt

Kostarika

Polsko

Vánoční ostrov

Ekvádor

Kuba

Portoriko

Vanuatu

Eritrea

Kuvajt

Portugalsko

Vatikán

Estonsko

Kypr

Rakousko

Venezuela

Etiopie

Kyrgyzstán

Řecko

Vietnam

Faerské ostrovy

Laos

Réunion

Východní
Timor

Falklandy

Lesotho

Rovníková

Wallis a

Guinea

Futuna

Fidži

Libanon

Rumunsko

Zambie

Filipíny

Libérie

Rusko

Západní
Sahara

Finsko

Libye

Rwanda

Francie

Lichtenštejnsko

Saint-Pierre a

Zimbabwe

Miquelon
* Nastavení

ochrany soukromí v případě zveřejnění vašich odpovědí

Odpovědi na tuto veřejnou konzultaci Komise zveřejní. Můžete se rozhodnout, zda vaše údaje mají být zveřejněny,
nebo ne.

Chci zůstat v anonymitě
Zveřejní se pouze váš příspěvek, země původu a typ profilu respondenta,
který jste zvolili. Žádné další osobní údaje (jméno, název a velikost
organizace, identifikační číslo v rejstříku transparentnosti) zveřejněny
nebudou.
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Údaje si přeji zveřejnit
Spolu s vaším příspěvkem budou zveřejněny i vaše osobní údaje (jméno,
název a velikost organizace, identifikační číslo v rejstříku transparentnosti,
země původu).
Souhlasím s ustanoveními o ochraně osobních údajů.

Část I: Mobilizace mitigačního a obchodního potenciálu odvětví využívání
půdy a biohospodářství
Odvětví „využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví“ (LULUCF) je důležité pro dosažení cíle
klimatické neutrality do roku 2050, protože může zajišťovat propad uhlíku (tj. může vázat uhlík z atmosféry)
a ukládání uhlíku (tj. může uhlík potenciálně dlouhodobě zadržovat). Může také přispívat k ochraně
biologické rozmanitosti, adaptaci na změnu klimatu (poskytováním ekosystémových služeb, které chrání
před povodněmi a dezertifikací) a k předcházení emisím v jiných odvětvích (zajišťováním biologických
materiálů, které nahrazují fosilní zdroje, např. ve stavebnictví). Tyto funkce půdy jsou navzájem propojeny
do složitého systému, ve kterém se uplatňuje efektivní spolupůsobení i vzájemné vyvažování různých
faktorů. Zajištění správné rovnováhy mezi uvedenými funkcemi má velký význam pro prosperující
biohospodářství (tj. soubor ekosystémových služeb a hospodářských odvětví, která jsou závislá na systému
využívání půdy, jako jsou např. odvětví prvovýroby a odvětví, která používají a zpracovávají biologické
materiály).
Sektor LULUCF v Evropské unii váže více uhlíku, než kolik jej uvolňuje do atmosféry (tzn. vykazuje čistý
propad uhlíku). Čistý propad se ale od roku 2008 vytrvale snižuje a podle prognóz členských států ve
vnitrostátních plánech v oblasti energetiky a klimatu bude tento negativní trend pokračovat i v příštím
desetiletí. Proto potřebujeme tento trend zvrátit a současně nalézt správnou rovnováhu mezi všemi
funkcemi půdy, abychom dosáhli ambicióznějších plánů EU v oblasti klimatu (alespoň -55 % čistých emisí
oproti roku 1990 do roku 2030 a klimatická neutralita do roku 2050).

Které z následujících určujících faktorů, které stojí za poklesem čistého uhlíkového
propadu v odvětví půdy, jsou podle vašeho názoru nejdůležitější
Ohodnoťte od 5 (nejdůležitější) do 1 (nejméně důležité). Není třeba hodnotit vše.
1

2

3

4

5

Přírodní škodlivé činitele (povětrnostní jevy, požáry, ohniska výskytu
škodlivých organismů atd.), které jsou způsobeny nebo urychleny
změnou klimatu
Neudržitelné postupy hospodaření s půdou ovlivňující zásoby a propady
uhlíku
Nárůst těžby dřeva
Zpomalení růstu lesů v důsledku jejich stáří
Zpomalení zalesňování a znovuzalesňování
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Přeměna půdy bohaté na uhlík (odlesňování, odvodňování mokřadů
nebo rašelinišť), zabírání půdy a zakrývání půdy (rozšiřování
zastavěných a umělých ploch)
Využívání biomasy k získávání bioenergie namísto produktů s dlouhou
životností
Jiné…

Upřesněte:
Maximálně 1000 znaků

Které z těchto potenciálních politických přístupů EU na podporu zmírňování změny
klimatu v odvětvích souvisejících s půdou jsou podle vás nejdůležitější pro
dosažení ambicióznějšího cíle v oblasti klimatu do roku 2030?
Ohodnoťte od 5 (nejdůležitější) do 1 (nejméně důležité). Není třeba hodnotit vše.
1

2

3

4

5

Stanovení národních cílů ze strany EU, kterých mohou členské státy
dosáhnout různými způsoby (např. společná zemědělská politika,
vnitrostátní politiky v oblasti lesnictví, jiné vnitrostátní politiky)
Vylepšený rámec EU pro monitorování, podávání zpráv a ověřování
emisí a pohlcení
Posílení tvorby příslušných datových souborů EU (např. specializované
služby programu Copernicus)
Štítky EU pro klimaticky neutrální výrobky nebo klimatické stopy
Daně nebo dotace EU
Tržně orientované politiky EU (např. využívání obchodování s emisemi
v odvětvích souvisejících s půdou)
Politiky EU na podporu udržitelnější a zdravější stravy
Jiné…

Upřesněte:
Maximálně 1000 znaků

Důležitou funkcí půdy je zabezpečovat biologické a obnovitelné materiály (dřevo,
lignocelulózové produkty, bioplasty, biochemikálie atd.), které mohou nahradit
fosilní a neobnovitelné materiály. Pravidla LULUCF navíc uznávají jako formu
dočasného ukládání uhlíku výrobky ze dřeva s dlouhou životností (např. používané
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ve stavebnictví). Jaký politický přístup nejlépe zajistí využití tohoto substitučního
efektu a potenciálu pro ukládání uhlíku?
Můžete zvolit více možností.

Prosazování ukládání uhlíku ve výrobcích ze dřeva prostřednictvím úpravy
pravidel pro odvětví LULUCF
Prosazování ukládání uhlíku ve výrobcích ze dřeva prostřednictvím přístupů
uhlíkového zemědělství (např. používání dřevěných výrobků ve stavebnictví
vede k vydávání uhlíkových kreditů, které lze prodat na dobrovolných trzích
s uhlíkem)
Prosazování ukládání uhlíku ve výrobcích ze dřeva prostřednictvím
daňových pobídek nebo finanční podpory
Podpora výzkumu a inovací v oblasti udržitelnější produkce dřevní biomasy
a udržitelnějšího využívání materiálů, produktů a vedlejších produktů na bázi
dřeva
Odborná příprava (např. určená správcům půdy, odborným technikům,
architektům) a zvyšování povědomí
Jiné…
Upřesněte:
Maximálně 1000 znaků

Ve kterých oblastech by EU měla soustředit svoje úsilí, aby zlepšila propady uhlíku
a chránila zásoby uhlíku?
Ohodnoťte od 5 (nejdůležitější) do 1 (nejméně důležité). Není třeba hodnotit vše.
1

2

3

4

5

Zalesňování, znovuzalesňování, obnova lesů
Agroekologie a agrolesnictví
Bioenergie ve spojení se zachycováním a ukládáním CO2
Zvýšení půdního uhlíku v zemědělských půdách
Ochrana a obnova ekosystémů mokřadů a rašelinišť
Obhospodařování pastvin
Ukládání uhlíku v materiálech a produktech na bázi dřeva s dlouhou
životností
Jiné…
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Upřesněte:
Maximálně 1000 znaků

Jak by měla být financována ambicióznější klimatická opatření v odvětvích
souvisejících s půdou?
Ohodnoťte od 5 (nejdůležitější) do 1 (nejméně důležité). Není třeba hodnotit vše.
1

2

3

4

5

Dotace (např. společná zemědělská politika nebo vnitrostátní politiky)
Vyšší ceny výrobků (např. prostřednictvím mechanismů označování,
které výrobcům umožní stanovit vyšší cenu)
Specializovaný fond EU nebo vnitrostátní fond
Výnosy z prodeje uhlíkových kreditů z využití půdy
Jiné…

Upřesněte:
Maximálně 1000 znaků

Část II: Celkový politický přístup
Jaký politický přístup k revizi nařízení o LULUCF preferujete s ohledem na
ambicióznější cíl v oblasti klimatu do roku 2030?
Můžete zvolit více možností.

Posílení stávajícího nařízení o LULUCF a zvýšení jeho ambicí v souladu s
plánem dosažení cíle v oblasti klimatu do roku 2030
Posílení flexibility s nařízením o „sdílení úsilí“
Spojení emisí ze zemědělství a z odvětví LULUCF do jednoho pilíře politiky v
oblasti změny klimatu se samostatným cílem
Jiný…
Upřesněte:
Maximálně 1000 znaků

Část III: Stanovení ambicióznějších pravidel pro odvětví využívání půdy,
změn ve využívání půdy a lesnictví
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Nařízení o využívání půdy, změnách ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) stanoví pravidla, která mají
zajistit, aby při dosahování cílů v oblasti klimatu byly zohledňovány pouze ty změny v čistém propadu
uhlíku, které jsou vyvolány lidskou činností (tzv. pravidla započítávání). Například pravidlem u stávajících
lesů (které jsou zdaleka největší složkou odvětví LULUCF) je zohledňovat změny v čistém propadu uhlíku
pouze oproti propadu, ke kterému by došlo, kdyby se pokračovalo v předchozích postupech hospodaření
(tato výchozí hodnota se označuje jako referenční úroveň pro lesy).
Je-li čistý propad po uplatnění těchto pravidel větší než výchozí hodnota pro započítávání, členské státy
vytvářejí kredity, které lze použít k dosažení vnitrostátních cílů snížení emisí podle nařízení o „sdílení úsilí“;
je-li naopak menší, členské státy vytvářejí debity. Členské státy se v rámci stávajících právních předpisů
zavázaly, že nebudou vytvářet žádné debity („pravidlo nulového pasivního zůstatku“) - pokud ano,
ostatní odvětví, na něž se vztahuje nařízení o sdílení úsilí, musí v oblasti klimatu vyvinout větší úsilí, aby
tyto debity vyrovnaly a dosáhlo se vnitrostátních cílů v oblasti klimatu.
Tento přístup je nyní přezkoumáván, aby se zajistilo, že bude odpovídat vyššímu cíli v oblasti klimatu v
podobě snížení emisí o nejméně 55 % do roku 2030 a dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050.

Měly by podle vašeho názoru existovat přísnější cíle pro odvětví LULUCF?
Ano, měly by existovat přísnější cíle než aktuální „pravidlo nulového
pasivního zůstatku“
Ne, mělo by se dále používat „pravidlo nulového pasivního zůstatku“
Jiné…
Upřesněte:
Maximálně 1000 znaků

V případě, že by existovaly vnitrostátní cíle pro odvětví LULUCF, na jakém kritériu
by měly být založeny?
Bohatství členského státu (HDP na obyvatele)
Potenciál členského státu zvýšit čistý propad nákladově efektivním
způsobem
Procentní nárůst ve srovnání s hodnotou minulého čistého propadu v
členském státu
Procentní nárůst ve srovnání s výchozí hodnotou čistého propadu v
členském státu, která je specifická pro každou kategorii využití půdy
(historická výchozí hodnota pro zemědělskou půdu, referenční úroveň pro
lesy u stávajících lesů)
Podíl zemědělské půdy, lesní půdy a mokřadů v členském státě
Jiné…
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Upřesněte:
Maximálně 1000 znaků

Ve stávajícím nařízení o LULUCF jsou emise a pohlcení ze stávajících lesů
srovnávány s referenční úrovní pro lesy. Koncept referenčních úrovní byl zvolen,
aby se zajistil hladký přechod od podobného konceptu podle Kjótského protokolu.
Měla by EU pokračovat v konceptu referenčních úrovní?
Ano, pokračujte v porovnávání čistého propadu ze stávajících lesů s
referenční úrovní pro lesy, založenou na pokračování předchozích postupů
hospodaření
Ano, nadále používejte referenční úrovně pro lesy, ale harmonizujte
metodiku jejich stanovení ve všech členských státech
Ne, porovnávejte čistý propad ve stávajících lesích s historickou výchozí
hodnotou (započítávání metodou „net-net“); taková výchozí hodnota
odpovídá většímu propadu než referenční úroveň pro lesy.
Ne, berte v úvahu celkový čistý propad ve stávajících lesích, aniž byste jej
porovnávali s jakoukoliv výchozí hodnotou (započítávání metodou „gross-net
“)
Jiné…
Upřesněte:
Maximálně 1000 znaků

Které z těchto možností k posílení pravidel monitorování, podávání zpráv a jejich
ověřování pro LULUCF preferujete?
Můžete zvolit více možností.

Používání přesnějších emisních faktorů nebo emisního modelování (tj.
úroveň 2 nebo úroveň 3)
Používání celoplošných satelitních snímků s vysokým rozlišením ke zjištění,
kde dochází ke změně ve využívání půdy
Podmínění flexibility s jinými odvětvími využíváním aktuálních dat a
pokročilých metodologií podávání zpráv
Zavedení nových požadavků na vykazování odhadů u všech uhlíkových
úložišť a skleníkových plynů
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Posílení aspektů biologické rozmanitosti, ekosystémů a adaptace v
požadavcích na podávání zpráv
Jiné…
Upřesněte:
Maximálně 1000 znaků

Část IV: Vazby mezi využíváním půdy a zemědělstvím
Politika EU v oblasti klimatu pokrývá emise z využívání zemědělské půdy podle nařízení o LULUCF a
emise metanu a oxidu dusného ze zemědělských činností podle nařízení o „sdílení úsilí“. Mezi těmito
dvěma nařízeními existuje určitá flexibilita: pokud členský stát vytvoří kredity z LULUCF, může je použít k
dosažení svého cíle „sdílení úsilí“.
Komise odhaduje, že zemědělství, lesnictví a další odvětví využívání půdy by jako celek (v odborném
slangu označovaný jako „AFOLU“ a dále v následujícím textu jako „odvětví půdy“) mohla dosáhnout
klimatické neutrality již v roce 2035. Faktická velmi úzká vazba mezi zemědělskými činnostmi a využíváním
půdy se někdy používá jako argument pro jejich intenzivnější integraci do architektury politiky v oblasti
klimatu. Jiné zúčastněné strany se naopak mohou domnívat, že je nezbytné, aby emise ze zemědělství a
pohlcení z odvětví půdy zůstaly oddělené.

Jak by měla být navržena architektura politiky EU v oblasti klimatu, pokud jde o
zemědělství a využívání půdy?
Jiné zemědělské emise, než jsou emise CO2, by měly být dále zahrnovány
do nařízení o „sdílení úsilí“; i nadále by mělo být možné používat kredity z
LULUCF v nařízení o „sdílení úsilí“ až do výše stávajícího limitu.
Jiné zemědělské emise, než jsou emise CO2, by měly být dále zahrnovány
do nařízení o „sdílení úsilí“, měla by se zvýšit možnost používat kredity z
LULUCF v nařízení o „sdílení úsilí“, nezávisle na změně cílových úrovní
nařízení o „sdílení úsilí“.
Jiné zemědělské emise, než jsou emise CO2, by měly být dále zahrnovány
do nařízení o „sdílení úsilí“; měla by se zvýšit možnost používat kredity z
LULUCF v nařízení o „sdílení úsilí“, ale pouze v případě, že budou zvýšeny
cíle nařízení o „sdílení úsilí“.
Měl by být vytvořen nový prvek politiky, který bude společně pokrývat jiné
zemědělské emise, než jsou emise CO2, a emise z využívání půdy.
Jiné…
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Upřesněte:
Maximálně 1000 znaků

V případě, že by měl existovat jediný prvek politiky pokrývající emise z odvětví
půdy (zemědělství, lesnictví a další využívání půdy), měl by existovat konkrétní cíl
pro toto odvětví?
Ano, měl by existovat celounijní cíl a členské státy by poté měly být povinny
oficiálně přislíbit svůj příspěvek k tomuto cíli
Ano, měly by existovat právně závazné vnitrostátní cíle
Ne
Jiné…
Upřesněte:
Maximálně 1000 znaků

V případě, že by měly existovat vnitrostátní cíle pro odvětví půdy (zemědělství,
lesnictví a další využívání půdy), na jakém kritériu by měly být založeny?
Význam činností souvisejících s půdou v hospodářství členského státu
Potenciál členského státu dosáhnout klimatické neutrality v odvětví půdy v
EU nákladově efektivním způsobem
Procentní nárůst ve srovnání s minulými emisemi a pohlcením z odvětví
půdy v členském státě
Podíl zemědělské půdy, lesní půdy a mokřadů v členském státě
Jiné…
Upřesněte:
Maximálně 1000 znaků

Další zpětná vazba

Pokud chcete připojit dodatečné informace (např. písemné stanovisko) nebo uvést
jiný konkrétní aspekt problematiky, který se v dotazníku neobjevil, zde můžete
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nahrát další dokument.
Nahraný soubor bude zveřejněn spolu s vašimi odpověďmi na dotazník, které
představují pro tuto otevřenou veřejnou konzultaci hlavní zdroj informací. Vámi
přiložený dokument je doplňkovým zdrojem a slouží jako další podklad k lepšímu
pochopení vašeho postoje.
Zde můžete nahrát svůj soubor.
Maximální velikost souboru je 1 MB.
Povoleny jsou pouze soubory typu pdf,txt,doc,docx,odt,rtf.
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