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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Siekiant vystymosi, labai svarbu, kad šis reglamentas būtų kuo platesnio užmojo. Komisijos 

pasiūlyme nurodytas 1,5 laipsnio tikslas yra pagrįstas Tarpvyriausybinės klimato kaitos 

komisijos (IPCC) išvadomis, iš kurių galima spręsti, kad dėl klimato pažeidžiami regionai, 

kaip antai mažos besivystančios salų valstybės, Pietų Azijos pakrančių regionai ir Afrikos 

vietovės, kur yra didelė sausrų tikimybė, patirs pavojingų pasekmių, jei pasaulio temperatūros 

kilimas viršys šį lygį. Atsižvelgiant į IPCC išvadas, kad būtų pasiektas 1,5 laipsnio tikslas ir 

apsaugoti skurdžiausi pasaulio gyventojai, reikia pasiekti vadinamąjį neigiamą teršalų 

išmetimą iš žemės naudojimo, o ne vien tik naudotis juo kaip kompensacija. 

Jei pasaulyje būtina pasiekti neigiamą teršalų išmetimą iš miškų, atsižvelgiant į visuotinio 

teisingumo priežastis, ES reikia imtis vadovaujamo vaidmens šioje srityje. ES, siekdama 

gerbti neturtingų šalių teisę vystytis, turėtų prisiimti kuo daugiau atsakomybės už miškų 

apsaugą, kuri turi būti užtikrinta visame pasaulyje, ypač turint mintyje, kad šis reglamentas 

bus pirmasis pasaulyje mėginimas apibrėžti, kaip dėl žemės naudojimo išmetami ir šalinami 

teršalai integruojami į pasaulinę anglies dioksido apskaitą. Taigi šiuo reglamentu bus sukurtas 

svarbus precedentas visam pasauliui ir beveik neabejotinai jis, kaip modelis, bus naudojamas 

tarptautinėse derybose. Kaip nurodyta Komisijos pasiūlyme, žemė naudojama įvairiais 

tikslais, pvz., maisto produktų gamybai, kuriuos būtina įvertinti atsižvelgiant į jų, kaip anglies 

absorbentų, potencialą. Tai itin svarbu besivystančiose šalyse, kuriose daug gyventojų gyvena 

kaimo vietovėse ir jų išgyvenimas priklauso nuo žemės. Be to, reglamentas taip pat turėtų 

apimti tarptautinius teisinio žemės naudojimo standartus siekiant užtikrinti, kad ši apsauga 

būtų įtvirtinta tarptautinėse žemės naudojimo apskaitos taisyklėse. Šie standartai bus dar 

svarbesni šalyse, kuriose įstatymais nėra aiškiai pripažintos paprotinės teisės ir kuriose 

čiabuvių tautų kaimo vietovių gyventojai ne kartą buvo perkeliami pagal išsaugojimo 

projektus. Galiausiai reglamentu turėtų būti skatinama esamo kraštovaizdžio atkūrimas, o ne 

naujų žemės plotų apželdinimas mišku. Tai mažina riziką, kad dėl žemės naudojimo, žemės 

naudojimo keitimo ir miškininkystės (LULUCF) sektoriuje vykdomos su klimatu susijusios 

veiklos sumažės svarbiais tikslais, pvz., maisto gamybai, naudojamos žemės, o tai ir vėl dar 

svarbiau besivystančiose šalyse.  

Dėl šių priežasčių pranešėjas siūlo šiuos Komisijos pasiūlymo pakeitimus:  

• padidinti šio pasiūlymo su klimato kaita susijusius užmojus šiomis priemonėmis:  

– padidinti LULUCF sektoriaus vidaus tikslą;  

– sugriežtinti apskaitos taisykles;  

– skatinti šlapžemių atkūrimą;  

– peržiūrėti reglamento užmojus.  

• Kai įmanoma, reglamentu turėtų būti skatinami veiksmai, kuriais didinama dabartinio 

žemės naudojimo anglies dioksido absorbento funkcija (naudojantis agroekologija arba 

atkuriant pasėlių ir ganyklų plotus), o ne naujų žemės plotų apželdinimas mišku.  

• Veiksmai, vykdomi įgyvendinant šį reglamentą, turėtų atitikti tarptautinius standartus dėl 

teisių į žemę apsaugos.  

• Veikla, vykdoma norint įgyvendinti šį reglamentą, taip pat turėtų atitikti ES biologinės 

įvairovės standartus, kurie daro didelį poveikį vystymuisi, nes milijardų žmonių 

išgyvenimas visame pasaulyje priklauso nuo biologinės įvairovės ir ekosistemų.  
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PAKEITIMAI 

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 

komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas   1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) 2016 m. birželio 10 d. Komisija 

pateikė pasiūlymą ES ratifikuoti 

Paryžiaus susitarimą. Šis teisės akto 

pasiūlymas yra dalis Sąjungos 

įgyvendinamo įsipareigojimo visos ES 

mastu sumažinti išmetamą ŠESD kiekį, 

kuris buvo patvirtintas Sąjungos ir jos 

valstybių narių numatomame nacionaliniu 

lygmeniu nustatytame ŠESD mažinimo 

įsipareigojime, kuris 2015 m. gegužės 6 d. 

buvo pateiktas Jungtinių Tautų bendrosios 

klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) 

sekretoriatui;10 

(3) 2016 m. spalio 5 d. Sąjunga 

oficialiai ratifikavo Paryžiaus susitarimą 

tokiu būdu sudarydama sąlygas jam 

įsigalioti 2016 m. lapkričio 4 d. Šis teisės 

akto pasiūlymas yra dalis Sąjungos 

įgyvendinamo įsipareigojimo visos ES 

mastu sumažinti išmetamą ŠESD kiekį, 

kuris buvo patvirtintas Sąjungos ir jos 

valstybių narių numatomame nacionaliniu 

lygmeniu nustatytame ŠESD mažinimo 

įsipareigojime, kuris 2015 m. gegužės 6 d. 

buvo pateiktas Jungtinių Tautų bendrosios 

klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) 

sekretoriatui.10 Sąjungos tikslai sumažinti 

išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekį taip pat atitinka Sąjungos ir jos 

valstybių narių prisiimtą įsipareigojimą 

iki 2030 m. pasiekti tarptautiniu mastu 

sutartus darnaus vystymosi tikslus, ypač 

tikslą Nr. 13 dėl klimato kaitos – 

pasaulinės svarbos klausimo skubaus 

sprendimo, be kita ko, mažinti išmetamųjų 

teršalų kiekį ir didinti atsparumą klimato 

kaitos poveikiui; 

_________________ _________________ 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

 

Pakeitimas   2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) žemės naudojimo, žemės 

naudojimo keitimo ir miškininkystės 

(LULUCF) sektorius turi didelių 

galimybių padėti vykdyti Sąjungos 

tarptautinius įsipareigojimus klimato 

kaitos srityje. Žemės valdymas turėtų 

patenkinti poreikį užtikrinti politikos 

suderinamumą ir tvarią plėtrą, visų pirma 

kalbant apie jo poveikį vietos 

bendruomenėms ir apsirūpinimo maistu 

saugumui. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta 

pirmiau, Sąjungos LULUCF sektoriaus 

politika turėtų būti vykdoma kartu su 

politikos suderinamumu vystymosi labui, 

ypač atsižvelgiant į jos aplinkosaugos ir 

ekonominius aspektus, taip siekiant 

skatinti sąveiką ir užtikrinti, kad vidaus 

klimato politika darytų teigiamą poveikį 

trečiosioms šalims; 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) Paryžiaus susitarime, be kita ko, 

nustatytas ilgalaikis tikslas, atitinkantis 

siekį užtikrinti, kad pasaulio temperatūros 

padidėjimas būtų gerokai mažesnis nei 

2 °C, palyginti su ikipramoninio 

laikotarpio lygiu, ir toliau siekti, kad jis 

nebūtų didesnis kaip 1,5 °C, palyginti su 

ikipramoninio laikotarpio lygiu. Kad 

pasiektų šį tikslą, susitarimo šalys vėliau 

turėtų parengti nacionaliniu lygmeniu 

nustatytus įpareigojančius veiksmus, apie 

juos pranešti ir juos vykdyti. Paryžiaus 

susitarimu pakeičiamas 1997 m. Kioto 

protokolu, kuris po 2020 m. nebebus 

taikomas, numatytas principas. Paryžiaus 

susitarime taip pat raginama antroje šio 

šimtmečio pusėje pasiekti žmogaus veiklos 

(4) Paryžiaus susitarime, be kita ko, 

nustatytas ilgalaikis tikslas, atitinkantis 

siekį užtikrinti, kad pasaulio temperatūros 

padidėjimas būtų gerokai mažesnis nei 

2 °C, palyginti su ikipramoninio 

laikotarpio lygiu, ir toliau siekti, kad jis 

nebūtų didesnis kaip 1,5 °C, palyginti su 

ikipramoninio laikotarpio lygiu, kuriam 

pasiekti nuo šiol pasaulyje reikia 

užtikrinti neigiamo teršalų išmetimo lygio 

laikotarpį, per kurį miškams teks 

pagrindinis vaidmuo. Kad pasiektų šį 

tikslą, susitarimo šalys vėliau turėtų 

parengti nacionaliniu lygmeniu nustatytus 

įpareigojančius veiksmus, apie juos 

pranešti ir juos vykdyti. Paryžiaus 

susitarimu pakeičiamas 1997 m. Kioto 
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nulemto šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio iš šaltinių ir jų šalinimo absorbentais 

pusiausvyrą ir raginama Šalims imtis 

veiksmų siekiant išsaugoti ir prireikus 

pagerinti išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų absorbentus ir kaupiklius, 

įskaitant miškus; 

protokolu, kuris po 2020 m. nebebus 

taikomas, numatytas principas. Paryžiaus 

susitarime taip pat raginama antroje šio 

šimtmečio pusėje pasiekti žmogaus veiklos 

nulemto šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio iš šaltinių ir jų šalinimo absorbentais 

pusiausvyrą ir raginama Šalims imtis 

veiksmų siekiant išsaugoti ir prireikus 

pagerinti išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų absorbentus ir kaupiklius, 

įskaitant miškus;  

Pagrindimas 

Kad visuotinis atšilimas būtų ne didesnis kaip 1,5 °C ir nepakiltų virš 2 °C, nebent įvyktų 

esminių pokyčių išmetamų teršalų srityje, lemiančių kitokį, nei paskelbtas numatytas indėlis 

nacionaliniu lygmeniu, reikės rasti būdų pašalinti anglies dioksidą iš atmosferos, t. y. 

užtikrinti vadinamąjį neigiamą teršalų išmetimą. Paprasčiausias būdas tai padaryti Europos 

Sąjungoje – didinti ŠESD šalinimą LULUCF sektoriuje. Todėl šis reglamentas yra svarbus ES 

ramstis siekiant įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą. 

 

Pakeitimas   4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) siekiant užtikrinti neigiamą teršalų 

išmetimą, kurio reikia norint pasiekti 

Paryžiaus susitarimo tikslus, CO2 

šalinimas iš atmosferos pasitelkiant 

LULUCF sektorių turėtų būti vykdomas 

kaip atskiras Sąjungos klimato politikos 

ramstis; 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4b) šiuo reglamentu nustatomas 

svarbus pasaulinis precedentas dėl su 

žemės naudojimu susijusių teršalų 
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išmetimo ir jų šalinamo įtraukimo į 

nacionaliniu lygmeniu nustatytus indėlius 

pagal Paryžiaus susitarimą. Todėl svarbu 

laikytis teisingumo, darnaus vystymosi 

principų ir dėti pastangas skurdui 

panaikinti ir tarptautinėms žmogaus 

teisėms ir čiabuvių tautų teisėms gerbti ir 

joms skatinti, kaip reikalaujama pagal 

Paryžiaus susitarimą; 

Pagrindimas 

Šis reglamentas – pirmasis mėginimas pasaulyje nustatyti apskaitos taisykles žemės 

naudojimo sektoriuje ir įtraukti jas į nacionaliniu lygmeniu nustatytus indėlius. Reglamentas 

gali būti naudojamas kaip pradžios taškas nustatant žemės naudojimo apskaitos taisykles taip 

pat už ES ribų. Todėl svarbu, kad jis apimtų tokius principus, kaip pagarba teisei į žemę, ir su 

žemės naudojimu susijusį teršalų išmetimą laikytų atskiru ramsčiu, nes, ko gero, tai gali būti 

dar svarbiau Pietų pusrutulio šalyse, kuriose skurdą patiriančios bendruomenės būtų kur kas 

labiau pažeidžiamos, jei jos būtų perkeltos dėl anglies dioksido absorbentų projektų. 

 

Pakeitimas   6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6a) Sąjunga turėtų tapti pasaulio 

lydere skatinant ir eksportuojant 

mokslinius tyrimus ir investicijas į tvarią, 

pažangią ir novatorišką praktiką, 

technologijas ir idėjas LULUCF 

sektoriuje, taip pat į žaliųjų technologijų 

sklaidą, siekiant sumažinti išmetamą 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 

tuo pačiu metu išsaugoti maisto gamybą, 

taip rodant pavyzdį savo tarptautiniams 

partneriams, įskaitant besivystančias šalis. 

Šiuo požiūriu turėtų būti sustiprintas 

veiksmingas bendradarbiavimas ir 

partnerystė su privačiojo sektoriaus 

veikėjais, ypač su mažosiomis ir 

vidutinėmis įmonėmis; 

 

Pakeitimas   7 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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20 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (20a) šis reglamentas turėtų būti 

įgyvendinamas pagal Paryžiaus 

susitarimą, visų pirma atsižvelgiant į tai, 

kad svarbu užtikrinti visų ekosistemų 

vientisumo išsaugojimą ir miškingose 

vietovėse gyvenančių bendruomenių 

pragyvenimo šaltinių ir atsparumo 

apsaugą; 

 

Pakeitimas   8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (20b) klimato kaita daro didelį poveikį 

bendruomenių plėtrai visame pasaulyje. 

Pagal Paryžiaus susitarimą Sąjunga 

įsipareigojo imantis kovos su klimato 

kaita veiksmų gerbti, skatinti ir atsižvelgti 

į savo įsipareigojimus, susijusius su 

žmogaus teisėmis, teise į sveikatą, 

čiabuvių tautų teisėmis, vietos 

bendruomenėmis, migrantais, vaikais, 

neįgaliaisiais ir pažeidžiamais 

asmenimis. Be to, gerbti, skatinti ir 

atsižvelgti į savo įsipareigojimus, 

susijusius su teise į vystymąsi, taip pat 

lyčių lygybę, moterų įgalėjimą ir kartų 

lygybę; 

 

Pakeitimas   9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (20c) turėtų būti užtikrintas holistinis 

požiūris į atogrąžų miškų naikinimą, 

atsižvelgiant į visus miškų naikinimo 

veiksnius, taip pat į tikslą, įtrauktą į per 
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derybas dėl JTBKKK atliktą Komisijos 

pareiškimą ne vėliau kaip iki 2030 m. 

sustabdyti pasaulio miškų ploto mažėjimą 

ir iki 2020 m. bent 50 proc. sumažinti 

bendrą atogrąžų miškų naikinimą, 

palyginti su dabartiniais lygiais; 

 

Pakeitimas   10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 d konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (20d) Sąjunga yra prisiėmusi 

įsipareigojimus, susijusius su Jungtinių 

Tautų darnaus vystymosi tikslais, kurie 

gali būti pasiekti tik užtikrinus tinkamą 

miškų valdymą, ir įsipareigojimą 

sustabdyti ir apgręžti miškų naikinimą bei 

skatinti tolesnį miškų atsodinimą; 

 

Pakeitimas   11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 e konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (20e) vadovaujantis JTBKKK, pagal šį 

reglamentą veiksmai turėtų būti 

inicijuojami valstybių, orientuoti į lyčių 

lygybę, dalyvaujamojo pobūdžio ir visiškai 

skaidrūs, atsižvelgiant į pažeidžiamas 

grupes, bendruomenes bei ekosistemas. 

Be to, pagal jį turėtų būti remiamasi ir 

vadovaujamasi pažangiausiomis 

turimomis mokslo žiniomis ir, prireikus, 

tradicinėmis žiniomis, čiabuvių tautų 

žiniomis ir vietos žinių sistemomis, 

siekiant, kad prisitaikymo klausimai būtų 

įtraukiami į susijusią socialinę bei 

ekonominę ir aplinkosaugos politiką ir 

veiksmus; 

 

Pakeitimas   12 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

20 f konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (20f) miškų ūkis ir miškai turėtų būti 

valdomi atsakingai ir turėtų faktiškai 

prisidėti prie šalies ekonominio vystymosi, 

kuris ūkininkams suteikia perspektyvias 

ekonomines galimybes, jei nenaikinami 

pažeidžiamų ekosistemų miškai, 

durpynuose nekuriamos plantacijos, 

plantacijos valdomos naudojant 

modernias žemės ūkio ir ekologines 

technologijas, kuriomis siekiama kuo 

labiau mažinti neigiamus aplinkos ir 

socialinius rezultatus, ir kad būtų 

gerbiamos teisės į žemę, vietos 

bendruomenių teisės, taip pat žmogaus 

teisės ir darbuotojų teisės; 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Šiuo reglamentu prisidedama prie 

Sąjungos įsipareigojimų ir tikslų pagal 

Paryžiaus susitarimą laikymosi.  

Pagrindimas 

LULUCF reglamentas yra vienas iš ramsčių, pagal kurį įgyvendinami Sąjungos 

įsipareigojimai pagal Paryžiaus susitarimą. Sąjunga yra įsipareigojusi užtikrinti, kad 

pasaulio temperatūra pakiltų kur kas mažiau nei 2 laipsniais, ir dėti pastangas, kad 

temperatūros padidėjimas neviršytų 1,5 laipsnio. Itin svarbu vykdyti Paryžiaus susitarimo 

įsipareigojimus siekiant išvengti pavojingų padarinių regionuose, kurie yra labiausiai 

pažeidžiami klimato kaitos aspektu, įskaitant mažų salų besivystančias valstybes, Pietų Azijos 

pakrančių regionus ir Afrikos regionus, kur yra didelė sausrų tikimybė. 
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Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) tvarkomos šlapžemės – žemė, kuri 

pagal savo naudojimą deklaruojama kaip 

šlapžemė, liekanti šlapžeme, ir gyvenvietė 

bei kita žemė, paversta šlapžeme, ir 

šlapžemė, paversta gyvenviete bei kita 

žeme. 

Pagrindimas 

Šlapžemės ir durpynai yra didelę išsaugojimo vertę turinčios buveinės, kuriose yra dalis 

svarbiausių anglies atsargų ES ir pasaulyje. Vis dėlto, kai jie panaikinami, išskiriama daug 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Siekiant užtikrinti, kad šis reglamentas suteiktų tinkamas 

paskatas išlaikyti ir atkurti tokias anglies atsargas, šlapžemių ir durpynų apskaita turėtų būti 

privaloma. 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai 

priimti deleguotuosius aktus pagal 14 

straipsnį siekiant priderinti 1 dalyje 

nurodytas apibrėžtis prie mokslo pokyčių 

arba technikos pažangos ir užtikrinti šių 

apibrėžčių ir atitinkamų 2006 m. TKKK 

gairėse dėl nacionalinių šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų apskaitos ataskaitų 

(TKKK gairės) pateiktų apibrėžčių bet 

kokių pakeitimų nuoseklumą. 

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai 

priimti deleguotuosius aktus pagal 14 

straipsnį siekiant priderinti 1 dalyje 

nurodytas apibrėžtis prie mokslo pokyčių 

arba technikos pažangos ir užtikrinti šių 

apibrėžčių ir atitinkamų 2006 m. TKKK 

gairėse dėl nacionalinių šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų apskaitos ataskaitų 

(TKKK gairės) ir 2013 m. TKKK gairių 

priede dėl nacionalinių šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų apskaitos pateiktų 

apibrėžčių bet kokių pakeitimų 

nuoseklumą: šlapžemės. 

Pagrindimas 

Reikėtų atsižvelgti į visas naujausias Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos žemės 
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naudojimo apskaitos metodikas. 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Valstybės narės stengiasi padidinti anglies 

dioksido kiekio šalinimą laikotarpiais nuo 

2021 iki 2025 m. ir nuo 2026 iki 2030 m. 

Vėlesniais laikotarpiais bendras anglies 

dioksido kiekio šalinimas iš kiekvienos 

valstybės narės padidės, kaip numatyta 

pagal šį reglamentą, atsižvelgiant į 

Sąjungos ilgalaikius klimato kaitos tikslus 

ir įsipareigojimus pagal Paryžiaus 

susitarimą.  

Pagrindimas 

Siekiant, kad klimato atšilimas neviršytų 1,5 laipsnio ir kad išliktų kur kas mažesnis nei 2 

laipsniai, remiantis mokslo žiniomis, turėsime įgyvendinti anglies dioksido šalinimo iš 

atmosferos priemones, vadinamąjį neigiamą teršalų išmetimą. Siekiant užtikrinti neigiamą 

teršalų išmetimą, nepakanka, kad LULUCF sektoriuje pašalinamas ŠESD kiekis būtų lygus 

išmetamam teršalų kiekiui, jis turi būti didesnis.  

 

Pakeitimas   17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės į apskaitą įtraukia 

ŠESD kiekį, kuris išmetamas ir 

pašalinamas mišku apželdintoje žemėje ir 

iškirstų miškų žemėje, kaip bendrą 

išmetamų ir pašalinamų ŠESD kiekį 

kiekvienais 2021–2025 m. ir 2026–2030 m. 

laikotarpių metais. 

1. Valstybės narės į apskaitą įtraukia 

ŠESD kiekį, kuris išmetamas išnaikintų 

miškų žemėje ir pašalinamas mišku 

apželdintoje žemėje, kaip bendrą išmetamų 

ir pašalinamų ŠESD kiekį kiekvienais 

2021–2025 m. ir 2026–2030 m. laikotarpių 

metais. 
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Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nacionaliniame miškininkystės apskaitos 

plane turi būti pateikti visi IV priedo B 

skirsnyje išvardyti elementai ir nurodytas 

siūlomas naujas miškų atskaitos lygis, 

pagrįstas 1990–2009 m. registruota 

dabartinės miškų valdymo praktikos ir 

intensyvumo, išreikšto CO2 ekvivalentais 

tonomis per metus, informacija pagal 

miško tipą ir amžiaus klasę nacionaliniuose 

miškuose.  

Nacionaliniame miškininkystės apskaitos 

plane turi būti pateikti visi IV priedo B 

skirsnyje išvardyti elementai ir nurodytas 

siūlomas naujas miškų atskaitos 

laikotarpis, pagrįstas 1990–2009 m. 

registruota dabartinės miškų valdymo 

praktikos ir intensyvumo, išreikšto CO2 

ekvivalentais tonomis per metus, 

informacija pagal miško tipą ir amžiaus 

klasę nacionaliniuose miškuose, taip pat 

turi išlaikyti tą patį energijai gaminti 

naudojamos ir kietosios biomasės tikslais 

naudojamos biomasės santykį. 

Pagrindimas 

Biomasės naudojimas kietosios biomasės (ilgaamžiai produktai) tikslais yra geresnis išteklių 

naudojimas klimato aspektu, negu biomasės tiesiogiai iš miškų naudojimas energijos tikslais 

(momentinė oksidacija). Esant tokiam pat naudojimo intensyvumui, bet padidėjus energijai 

gaminti naudojamos medienos santykiui, bus išskirta daugiau CO2, o tai turėtų neigiamai 

atsiliepti atskaitos lygiui. 
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