
 

AD\1126632LV.docx  PE592.164v03-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
 

2016/0230(COD) 

1.6.2017 

ATZINUMS 

Sniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai 

par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos 

siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušanu klimata un 

enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 525/2013 par mehānismu 

siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas 

ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām 

(COM(2016)0479 – C8-0330/20016 – 2016/0230(COD)) 

Atzinuma sagatavotāja: Marisa Matias 

 



 

PE592.164v03-00 2/27 AD\1126632LV.docx 

LV 

PA_Legam 



 

AD\1126632LV.docx 3/27 PE592.164v03-00 

 LV 

ĪSS PAMATOJUMS 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu 

konferences 21. sesijā, kas notika 2015. gada decembrī, tika pieņemts Parīzes nolīgums. Šis 

nolīgums ir visai pasaulei svarīgs solis ceļā uz plašāku kolektīvo rīcību un straujāku globālo 

pāreju uz zema oglekļa emisiju līmeņa sabiedrību, kas noturīga pret klimata pārmaiņām, un 

tas aizstās saskaņā ar 1997. gada Kioto protokolu īstenoto pieeju. Tiek izstrādātas politikas 

nostādnes, lai sasniegtu ES saistošo mērķi — līdz 2030. gadam samazināt ES siltumnīcefekta 

gāzu emisijas vismaz par 40 % salīdzinājumā ar attiecīgo 1990. gada līmeni. Nolīgumā ir 

noteikts ilgtermiņa mērķis un skaidri norādīts, ka ilgtermiņa klimata pārmaiņu mazināšanas 

mērķu sasniegšanai izšķiroša nozīme būs zemes izmantošanas un mežu nozares devumam. 

Šā priekšlikuma mērķis ir noteikt, kā zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un 

mežsaimniecības (LULUCF) sektors no 2021. gada tiks iekļauts ES klimata politikas satvarā. 

Līdz šim saskaņā ar Kioto protokolu (kura termiņš būs notecējis 2020. gada beigās) ES un 

katrai dalībvalstij ir nācies pakļaut sevi ierobežojumiem, lai nepieļautu, ka LULUCF sektorā 

palielinās emisiju apjoms. Tātad Eiropas Savienībā vēl ir jāturpina pilnveidot LULUCF 

sektora pārvaldība.  

Atzinuma sagatavotāja Komisijas priekšlikumu vērtē atzinīgi. Viņa uzskata, ka priekšlikums 

ir vērienīgs un ka tādēļ ir nepieciešams stingrāks uzskaites režīms, kas palīdzētu sasniegt 

2030. gadam noteikto mērķi par 40 % samazināt SEG emisijas.  

Atzinuma sagatavotāja ir nobažījusies, ka pilnvaras pieņemt 3., 5., 8., 10. un 13. pantā 

minētos deleģētos aktus Komisijai tiek piešķirtas uz nenoteiktu laiku. Viņa drīzāk ieteiktu šo 

pilnvarojuma periodu samazināt līdz 5 gadiem atbilstoši noteiktajiem ziņošanas periodiem 

(2021–2025 un 2026–2030).  

Zemes izmantošanai un mežsaimniecībai ir unikāla spēja veicināt efektīvu klimata politikas 

īstenošanu. Tas tādēļ, ka minētā nozare ne vien emitē siltumnīcefekta gāzes, bet atmosfērā 

nonākušo CO2 spēj arī piesaistīt. Ieguldījums un iespējas, ko piedāvā mežu nozare, ir būtiski 

svarīgs aprites ekonomikas īstenošanai.  

Šajā priekšlikumā atzinuma sagatavotāja pievēršas svarīgākajiem jautājumiem, kas konkrētajā 

jomā ir ITRE komitejas kompetencē, un cita starpā arī šādiem jautājumiem: 

a) vairāk finansējuma pētniecībai un izstrādei mežu apsaimniekošanas sektorā, ņemot vērā 

ģeogrāfisko daudzveidību; 

b) iespējas izmantot ES kosmosa programmas, piemēram, Zemes novērošanas satelītu 

sistēmu Copernicus, kas lieti noder LULUCF darbību monitoringam;  

c) pārtikas nodrošinājums un bioloģiskā daudzveidība; 

d) starptautisko nolīgumu un ES tiesību aktu izpilde; 

e) ietekme uz dalībvalstīm un ES uzskaites sistēmām; 

f) elastības iespējas; 
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g) ilgtspējīga koksnes un cita mežos iegūta produkcija; 

h) meža references līmeņi. 

GROZĪJUMI 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 

sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1.a atsauce (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ņemot vērā Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 1. protokolu par 

valstu parlamentu lomu Eiropas 

Savienībā, 

Grozījums Nr.   2 

Regulas priekšlikums 

1.b atsauce (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ņemot vērā Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 2. protokolu par 

subsidiaritātes principa un 

proporcionalitātes principa piemērošanu, 

Grozījums Nr.   3 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) 2016. gada 10. jūnijā Komisija nāca 

klajā ar priekšlikumu ES ratificēt Parīzes 

nolīgumu. Šis leģislatīvā akta priekšlikums 

ir viens no instrumentiem, ar kuriem īsteno 

Savienības saistības panākt emisiju 

samazinājumus visā tautsaimniecībā, kas 

apstiprinātas kā Savienības un tās 

dalībvalstu saistības panākt nacionāli 

noteiktos samazinājumus, kas 2015. gada 

(3) Padome ratificēja Parīzes 

nolīgumu 2016. gada 5. oktobrī pēc tam, 

kad  2016. gada 4. oktobrī bija saņēmusi 

Eiropas Parlamenta piekrišanu, un šis 

nolīgums stājās spēkā 2016. gada 

4. novembrī. Šis leģislatīvā akta 

priekšlikums ir viens no instrumentiem, ar 

kuriem īsteno Savienības saistības panākt 

emisiju samazinājumus visā 
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6. martā iesniegti Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Vispārējās konvencijas par 

klimata pārmaiņām (UNFCCC) 

sekretariātam.10 

tautsaimniecībā, kas apstiprinātas kā 

Savienības un tās dalībvalstu saistības 

panākt nacionāli noteiktos samazinājumus, 

kas 2015. gada 6. martā iesniegti 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās 

konvencijas par klimata pārmaiņām 

(UNFCCC) sekretariātam.10 

__________________ __________________ 

10 

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

ubmission%20Pages/submissions.aspx. 

10 

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

ubmission%20Pages/submissions.aspx. 

Grozījums Nr.   4 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Parīzes nolīgumā cita starpā ir 

izvirzīts ilgtermiņa mērķis, kas atbilst 

virsuzdevumam globālo vidējās 

temperatūras pieaugumu ierobežot krietni 

zem 2 °C atzīmes salīdzinājumā ar 

pirmsindustriālā laikmeta līmeni un tiekties 

temperatūras kāpumu iegrožot līdz 1,5 °C 

salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta 

līmeni. Lai šo mērķi sasniegtu, pusēm būtu 

jāsagatavo, jāpaziņo un jāuztur secīgi 

nacionāli noteiktie devumi. Parīzes 

nolīgums aizstāj 1997. gada Kioto 

protokolā paredzēto pieeju, kas pēc 2020. 

gada vairs turpināta netiks. Parīzes 

nolīgumā arī aicināts šā gadsimta otrajā 

pusē rast līdzsvaru starp siltumnīcefekta 

gāzu antropogēnajām emisijām no avotiem 

un piesaistījumiem piesaistītājos un puses 

tiek mudinātas veikt pasākumus, ar kuriem 

attiecīgi saglabāt un uzlabot 

siltumnīcefekta gāzu piesaistītājus un 

uzkrājsistēmas, arī mežus. 

(4) Parīzes nolīgumā cita starpā ir 

izvirzīts ilgtermiņa mērķis, kas atbilst 

virsuzdevumam globālo vidējās 

temperatūras pieaugumu ierobežot krietni 

zem 2 °C atzīmes salīdzinājumā ar 

pirmsindustriālā laikmeta līmeni un tiekties 

temperatūras kāpumu iegrožot līdz 1,5 °C 

salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta 

līmeni, un lai to īstenotu, kā uzskata 

zinātnieki, pasaulei jāpāriet uz emisiju 

samazināšanu un negatīvām emisijām. 
Lai šo mērķi sasniegtu, Pusēm 

jāpastiprina kolektīvie centieni mazināt 

klimata pārmaiņas un ierobežot globālo 

sasilšanu. Savienībai jāturpina rādīt 

piemēru un jāpastiprina centieni klimata 

jomā līdz līmeņiem, kas atbilst Parīzes 

nolīguma mērķim. Pusēm būtu jāsagatavo, 

jāpaziņo un jāuztur secīgi nacionāli 

noteiktie devumi. Parīzes nolīgums aizstāj 

1997. gada Kioto protokolā paredzēto 

pieeju, kas pēc 2020. gada vairs turpināta 

netiks. Parīzes nolīgumā arī aicināts šā 

gadsimta otrajā pusē rast līdzsvaru starp 

siltumnīcefekta gāzu antropogēnajām 

emisijām no avotiem un piesaistījumiem 

piesaistītājos un puses tiek mudinātas veikt 

pasākumus, ar kuriem attiecīgi saglabāt un 

uzlabot siltumnīcefekta gāzu piesaistītājus 
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un uzkrājsistēmas, arī mežus. Parīzes 

nolīgumā tiek uzsvērta ilgtspējīgas meža 

apsaimniekošanas lielā nozīme, lai 

sasniegtu mērķi līdzsvarot emisijas un 

piesaistījumus un palielinātu spēju 

pielāgoties klimata pārmaiņu sekām. 

Grozījums Nr.   5 

Regulas priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) Ar šo regulu būtu jāveicina pāreja 

uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku un 

Parīzes nolīgumā izvirzīto mērķu 

sasniegšana, vienlaikus nodrošinot 

Savienības  bioloģiskās daudzveidības un 

ekosistēmu atbilstīgu aizsardzību, 

īstenojot pielāgošanās pasākumus. Šajā 

ziņā būtu jāievēro saskaņotība ar ES 

emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu, 

Kopīgo centienu lēmumu, Savienības 

bioloģiskās daudzveidības un mežu 

stratēģijām, Putnu direktīvu un Dzīvotņu 

direktīvu. 

Grozījums Nr.   6 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) LULUCF sektors devumu klimata 

pārmaiņu mazināšanā var dot dažādos 

veidos, jo īpaši samazinot emisijas un 

saglabājot un uzlabojot piesaistītājus un 

oglekļa uzkrājumus. Lai pasākumi, kuru 

mērķis ir it sevišķi palielināt spēju 

sekvestrēt oglekli, dotu rezultātus, ir 

būtiski nodrošināt oglekļa krātuvju 

ilgtermiņa stabilitāti un pielāgotiesspēju. 

(6) LULUCF sektors devumu klimata 

pārmaiņu mazināšanā var dot dažādos 

veidos, jo īpaši samazinot emisijas un 

saglabājot un uzlabojot piesaistītājus un 

oglekļa uzkrājumus, kā arī nodrošinot 

ilgtspējīgus biomateriālus, kurus var 

izmantot kā oglekļa pagaidu krātuves un 

aizstājējus, kas aizstāj fosilos materiālus 

un kurināmo. Lai pasākumi, kuru mērķis 

ir it sevišķi palielināt spēju sekvestrēt 

oglekli, dotu rezultātus, ir būtiski 

nodrošināt oglekļa krātuvju ilgtermiņa 

stabilitāti un pielāgotiesspēju. Tā kā 

ilgtermiņā ilgtspējīgas mežu 
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apsaimniekošanas stratēģija, kuras  

mērķis ir uzturēt vai palielināt mežu 

oglekļa uzkrājumu apjomu, vienlaikus ik 

gadu no meža iegūstot stabilu materiālu 

daudzumu, radīs vislielāko ieguvumu 

klimata pārmaiņu seku mazināšanā. 

Grozījums Nr.   7 

Regulas priekšlikums 

6.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6a)  Piešķirot prioritāti finansējumam 

pētniecībai klimata pārmaiņu jomā, tiktu 

uzlabota LULUF nozares loma saistībā ar 

klimata pārmaiņu mazināšanu un 

pielāgošanos tām. Jo īpaši, paplašinot ES 

pētniecības un inovācijas programmu, kas 

paredzēta 2028. — 2021. gadam  

LULUCF nozarē, varētu, inter alia, 

padziļināt un izplatīt zinātnes un vietējās 

sabiedrības zināšanas par tās darbību, 

paātrinot ilgtspējīgas inovācijas, veicinot 

pāreju uz digitālo ēru, modernizējot 

mācību un izglītības jomu, stiprinot 

LULUCF nozares  noturību un uzraugot 

bioloģisko daudzveidību un cilvēku 

darbību. 

Grozījums Nr.   8 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Lēmums Nr. 529/2013/EK11 bija pirmais 

solis: tajā tika noteikti LULUCF sektoram 

piemērojamie siltumnīcefekta gāzu emisiju 

un piesaistījumu uzskaites noteikumi un 

tādējādi tas palīdzēja rīcībpolitikas izstrādē 

virzīties uz LULUCF sektora iekļaušanu 

Savienības emisiju samazināšanas 

saistībās. Šai regulai būtu jāizvērš esošie 

uzskaites noteikumi, tie jāatjaunina un 

(7) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Lēmums Nr. 529/2013/EK11 bija pirmais 

solis: tajā tika noteikti LULUCF sektoram 

piemērojamie siltumnīcefekta gāzu emisiju 

un piesaistījumu uzskaites noteikumi un 

tādējādi tas palīdzēja rīcībpolitikas izstrādē 

virzīties uz LULUCF sektora iekļaušanu 

Savienības emisiju samazināšanas 

saistībās. Šai regulai būtu jāizvērš esošie 

uzskaites noteikumi, tie jāatjaunina un 
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jāuzlabo laikposmam no 2021. gada līdz 

2030. gadam. Tai būtu jānosaka dalībvalstu 

pienākumi šo uzskaites noteikumu 

īstenošanā un pienākums nodrošināt, ka 

LULUCF sektors kopumā nerada neto 

emisijas. Tajā nebūtu jāietver nekādi 

uzskaites vai ziņošanas pienākumi privātā 

sektora pārstāvjiem. 

jāuzlabo laikposmam no 2021. gada līdz 

2030. gadam. Tai jebkādos apstākļos būtu 

jānosaka dalībvalstu pienākumi šo 

uzskaites noteikumu īstenošanā un 

pienākums nodrošināt, ka LULUCF sektors 

kopumā nerada neto emisijas. Tajā nebūtu 

jāietver nekādi uzskaites vai ziņošanas 

pienākumi privātā sektora pārstāvjiem, un 

dalībvalstīm ir jāatturas no šādu 

pienākumu noteikšanas šīs regulas 

īstenošanas laikā. 

_________________ _________________ 

11Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 

gada 21. maija Lēmums Nr. 529/2013/ES 

par uzskaites noteikumiem attiecībā uz 

siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti, 

kas rodas darbībās, kuras saistītas ar zemes 

izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu 

un mežsaimniecību, un par informāciju par 

rīcību, kas saistīta ar šīm darbībām (OV L 

165, 18.6.2013., 80. lpp.). 

11Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 

gada 21. maija Lēmums Nr. 529/2013/ES 

par uzskaites noteikumiem attiecībā uz 

siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti, 

kas rodas darbībās, kuras saistītas ar zemes 

izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu 

un mežsaimniecību, un par informāciju par 

rīcību, kas saistīta ar šīm darbībām (OV L 

165, 18.6.2013., 80. lpp.). 

Pamatojums 

Šī ir pirmā reize, kad LULUCF noteikumi tiek iekļauti juridiskos pienākumos, ko paredz ES 

klimata sistēma. Svarīgi ir atkārtoti apliecināt privātām personām, ka šis priekšlikums tās 

administratīvi neietekmēs. Tādēļ ir svarīgi arī tas, ka dalībvalstis dara visu iespējamo, lai 

neradītu papildu slogu privātām personām. 

Grozījums Nr.   9 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Lai emisijas un piesaistījumus 

pareizi uzskaitītu saskaņā ar Klimata 

pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 

2006. gada vadlīnijām par valstu 

siltumnīcefekta gāzu pārskatiem (“IPCC 

vadlīnijas”), būtu jāizmanto vērtības, kas 

attiecībā uz zemes izmantojuma 

kategorijām un zemes izmantojuma 

kategoriju maiņu ik gadu tiek ziņotas 

saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 525/2013, 

tādējādi racionalizējot UNFCCC un Kioto 

protokola satvarā izmantotās pieejas. 

(8) Lai emisijas un piesaistījumus 

pareizi uzskaitītu saskaņā ar Klimata 

pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 

2006. gada vadlīnijām par valstu 

siltumnīcefekta gāzu pārskatiem (“IPCC 

vadlīnijas”), būtu jāizmanto vērtības, kas 

attiecībā uz zemes izmantojuma 

kategorijām un zemes izmantojuma 

kategoriju maiņu ik gadu tiek ziņotas 

saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 525/2013, 

tādējādi racionalizējot UNFCCC un Kioto 

protokola satvarā izmantotās pieejas. 
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Saskaņā ar IPCC vadlīnijām zeme, kas 

pārveidota par citas zemes izmantojuma 

kategorijas zemi, pēc noklusējuma 20 

gadus būtu jāuzskata par tādu, kas ir pārejā 

uz attiecīgo kategoriju. 

Saskaņā ar IPCC vadlīnijām zeme, kas 

pārveidota par citas zemes izmantojuma 

kategorijas zemi, pēc noklusējuma 20 

gadus būtu jāuzskata par tādu, kas ir pārejā 

uz attiecīgo kategoriju. Tomēr, ņemot vērā 

atšķirīgos dabas un ekoloģiskos apstākļus 

dalībvalstīs, arī dažādos ģeogrāfiskos un 

klimatiskos apstākļus, kas ietekmē uzkrātā 

oglekļa daudzuma izmaiņu pārejas 

periodu faktisko garumu, būtu jāpiešķir 

atkāpes no šīs noklusējuma vērtības, kā 

pamatots IPCC pamatnostādnēs. 

Grozījums Nr.   10 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Tas, kādas emisijas un piesaistījumi 

rodas meža zemē, ir atkarīgs no dažādiem 

dabas apstākļiem, vecuma klašu struktūras, 

kā arī iepriekšējiem un pašreizējiem 

apsaimniekošanas paņēmieniem. 

Izmantojot bāzes gadu, nebūtu iespējams 

atspoguļot ne šos faktorus, ne no tiem 

izrietošo ciklisko ietekmi uz emisijām un 

piesaistījumiem vai to ikgadējās svārstības. 

Tā vietā attiecīgajos uzskaites noteikumos 

būtu jāparedz iespēja izmantot references 

līmeņus, lai izslēgtu dabas apstākļu un 

konkrētu valstu īpatnību ietekmi. Tā kā 

beigsies UNFCCC un Kioto protokolā 

paredzētā starptautiskā izskatīšana, būtu 

jāizveido izskatīšanas procedūra, lai 

nodrošinātu pārredzamību un uzlabotu šīs 

kategorijas uzskaites kvalitāti. 

(9) Tas, kādas emisijas un piesaistījumi 

rodas meža zemē, ir atkarīgs no dažādiem 

dabas apstākļiem, vecuma klašu struktūras, 

kā arī iepriekšējiem un pašreizējiem 

apsaimniekošanas paņēmieniem, un šīs 

atšķirības starp dalībvalstīm būtu jāņem 

vērā. Izmantojot bāzes gadu, nebūtu 

iespējams atspoguļot ne šos faktorus, ne no 

tiem izrietošo ciklisko ietekmi uz emisijām 

un piesaistījumiem vai to ikgadējās 

svārstības. Tā vietā attiecīgajos uzskaites 

noteikumos būtu jāparedz iespēja izmantot 

references līmeņus, lai izslēgtu dabas 

apstākļu un konkrētu valstu īpatnību 

ietekmi. Tā kā beigsies UNFCCC un Kioto 

protokolā paredzētā starptautiskā 

izskatīšana, būtu jāizveido izskatīšanas 

procedūra, lai nodrošinātu pārredzamību un 

uzlabotu šīs kategorijas uzskaites kvalitāti. 

Grozījums Nr.   11 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Ja Komisija nacionālo 

mežsaimniecības uzskaites plānu 

(10) Ja un kamēr Komisija nacionālo 

mežsaimniecības uzskaites plānu 
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izskatīšanā izvēlas izmantot izskatīšanas 

ekspertu grupas palīdzību saskaņā ar 

Komisijas Lēmumu C(2016)3301, tai būtu 

jābalstās uz labo praksi un pieredzi, kas 

gūta ekspertu veiktajās izskatīšanās 

UNFCCC satvarā, arī attiecībā uz valstu 

ekspertu līdzdalību un ieteikumiem, un 

jāizvēlas pietiekams skaits ekspertu no 

dalībvalstīm. 

izskatīšanā izvēlas izmantot izskatīšanas 

ekspertu grupas palīdzību saskaņā ar 

Komisijas Lēmumu C(2016)3301, tai būtu 

jābalstās uz labo praksi un pieredzi, kas 

gūta ekspertu veiktajās izskatīšanās 

UNFCCC satvarā, arī attiecībā uz valstu 

ekspertu līdzdalību un ieteikumiem, un 

jāizvēlas pietiekams skaits ekspertu no 

dalībvalstīm. 

Grozījums Nr.   12 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Starptautiski apstiprinātajās IPCC 

vadlīnijās ir noteikts, ka emisijas no 

biomasas sadedzināšanas enerģētikas 

nozarē var uzskaitīt kā nulles emisijas, ja 

vien šīs emisijas tiek uzskaitītas LULUCF 

sektorā. Eiropas Savienībā saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 601/2012 38. pantu un 

Regulā (ES) Nr. 525/2013 paredzētajiem 

noteikumiem emisijas no biomasas 

sadedzināšanas tiek uzskaitītas kā nulles 

emisijas, līdz ar to atbilstība IPCC 

vadlīnijām tiktu panākta tikai tad, ja šīs 

emisijas tiktu pareizi aptvertas ar šo regulu. 

(11) Starptautiski apstiprinātajās IPCC 

vadlīnijās ir noteikts, ka emisijas no 

biomasas sadedzināšanas enerģētikas 

nozarē var uzskaitīt kā nulles emisijas, ja 

vien šīs emisijas tiek uzskaitītas LULUCF 

sektorā. ES emisiju sistēmas ietvaros 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 601/2012 

38. pantu un Regulā (ES) Nr. 525/2013 

paredzētajiem noteikumiem emisijas no 

biomasas sadedzināšanas tiek uzskaitītas 

kā nulles emisijas, līdz ar to atbilstība 

IPCC pamatnostādnēm tiktu panākta tikai 

tad, ja šīs emisijas tiktu pareizi aptvertas ar 

šo regulu. Šajā regulā paredzētajiem 

uzskaites noteikumiem nevajadzētu kavēt 

ilgtspējīgas biomasas izmantošanu 

enerģētikas nozarē, radot emisijas 

LULUCF nozarē. 

Grozījums Nr.   13 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Plašāka nocirstas koksnes produktu 

ilgtspējīga izmantošana var ievērojami 

ierobežot siltumnīcefekta gāzu emisiju 

atmosfērā un veicināt to piesaisti no 

atmosfēras. Lai rosinātu izmantot nocirstas 

koksnes produktus ar ilgu aprites ciklu, ar 

(12) Plašāka nocirstas koksnes produktu 

ilgtspējīga izmantošana var ievērojami 

ierobežot siltumnīcefekta gāzu emisiju 

atmosfērā un veicināt to piesaisti no 

atmosfēras. Lai rosinātu izmantot nocirstas 

koksnes produktus ar ilgu aprites ciklu, ar 
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uzskaites noteikumiem būtu jāgādā, lai 

dalībvalstis uzskaitē pareizi atspoguļotu 

izmaiņas nocirstas koksnes produktu 

krātuvē laikā, kad šīs izmaiņas notiek. 

Komisijai būtu jāsniedz norādījumi par 

metodiskiem jautājumiem, kas saistīti ar 

uzskaiti attiecībā uz nocirstas koksnes 

produktiem. 

uzskaites noteikumiem būtu jāgādā, lai 

dalībvalstis uzskaitē pareizi atspoguļotu 

izmaiņas nocirstas koksnes produktu 

krātuvē laikā, kad šīs izmaiņas notiek. Lai 

vēl vairāk veicinātu un iekļautu pozitīvu 

aizstāšanas efektu, Komisijai ar deleģētu 

aktu nocirstas koksnes aprēķinos būtu 

jāiekļauj vairāk produktu. Komisijai būtu 

jāsniedz norādījumi par metodiskiem 

jautājumiem, kas saistīti ar uzskaiti 

attiecībā uz nocirstas koksnes produktiem. 

Grozījums Nr.   14 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Dabiski traucējumi, piemēram, 

savvaļas ugunsgrēki, kaitēkļu un slimību 

invāzija, ekstrēmi laikapstākļu notikumi un 

ģeoloģiski traucējumi, kuri ir ārpus 

dalībvalsts kontroles un kurus tā būtiski 

neietekmē, var LULUCF sektorā īslaicīgi 

radīt siltumnīcefekta gāzu emisijas vai 

izraisīt iepriekšējo piesaistījumu zudumu. 

Tā kā šādu zudumu var izraisīt arī 

apsaimniekošanas lēmumi, piem., lēmumi 

cirst vai stādīt kokus, ar šo regulu būtu 

jānodrošina, ka cilvēka darbības izraisīti 

piesaistījumu zudumi vienmēr LULUCF 

uzskaitē tiek atspoguļoti pareizi. Turklāt 

šajā regulā būtu dalībvalstīm jāparedz 

zināma iespēja LULUCF uzskaitē 

nenorādīt emisijas, kuras rodas tādu 

traucējumu dēļ, ko tās nespēj kontrolēt. 

Tomēr tam, kā dalībvalstis minētos 

noteikumus piemēro, nevajadzētu būt par 

iemeslu nepamatoti uzskaitīt mazāku 

emisiju apjomu. 

(13) Dabiski traucējumi, piemēram, 

savvaļas ugunsgrēki, kaitēkļu un slimību 

invāzija, ekstrēmi laikapstākļu notikumi un 

ģeoloģiski traucējumi, kuri ir ārpus 

dalībvalsts kontroles un kurus tā būtiski 

neietekmē, var LULUCF sektorā īslaicīgi 

radīt siltumnīcefekta gāzu emisijas vai 

izraisīt iepriekšējo piesaistījumu zudumu. 

Ņemot vērā to, ka šādu zudumu var izraisīt 

arī apsaimniekošanas lēmumi, piem., 

lēmumi cirst vai stādīt kokus, ar šo regulu 

būtu jānodrošina, ka cilvēka darbības 

izraisīti piesaistījumu zudumi vienmēr 

LULUCF uzskaitē tiek atspoguļoti pareizi. 

Turklāt šajā regulā būtu dalībvalstīm 

jāparedz zināma iespēja LULUCF uzskaitē 

nenorādīt emisijas, kuras rodas tādu 

traucējumu dēļ, ko tās nespēj kontrolēt. 

Tomēr tam, kā dalībvalstis minētos 

noteikumus piemēro, nevajadzētu būt par 

iemeslu nepamatoti uzskaitīt mazāku 

emisiju apjomu vai atturēt dalībvalstis no 

preventīvu darbību veikšanas, piemēram, 

no ieguldījumiem, lai samazinātu risku, 

ka varētu rasties dabiski traucējumi. 

Grozījums Nr.   15 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Lai nodrošinātu, ka siltumnīcefekta 

gāzu emisijas un piesaistījumi un cita 

informācija, kas vajadzīga dalībvalstu 

saistību izpildes novērtēšanai, tiek paziņota 

un verificēta efektīvi, pārredzami un 

izmaksefektīvi, Regulā (ES) Nr. 525/2013 

ar šo regulu būtu jāiekļauj ziņošanas 

prasības un šie ziņojumi būtu jāņem vērā 

šajā regulā paredzētajās atbilstības 

pārbaudēs. Tādēļ Regula (ES) Nr. 

525/2013 būtu attiecīgi jāgroza. Šos 

noteikumus var vēl racionalizēt, lai ņemtu 

vērā visas attiecīgās izmaiņas, kas saistītas 

ar integrētu Enerģētikas savienības 

pārvaldību, par kuru Komisijas darba 

programmā paredzēts izvirzīt priekšlikumu 

līdz 2016. gada beigām. 

(15) Lai nodrošinātu un garantētu, ka 

siltumnīcefekta gāzu emisijas un 

piesaistījumi un cita informācija, kas 

vajadzīga dalībvalstu saistību izpildes 

novērtēšanai, tiek paziņota un verificēta 

efektīvi, pārredzami un izmaksefektīvi, 

Regulā (ES) Nr. 525/2013 ar šo regulu 

būtu jāiekļauj ziņošanas prasības un šie 

ziņojumi būtu jāņem vērā šajā regulā 

paredzētajās atbilstības pārbaudēs. Tādēļ 

Regula (ES) Nr. 525/2013 būtu attiecīgi 

jāgroza. Šos noteikumus var vēl 

racionalizēt, lai ņemtu vērā visas attiecīgās 

izmaiņas, kas saistītas ar integrētu 

Enerģētikas savienības pārvaldību, par 

kuru Komisijas darba programmā 

paredzēts izvirzīt priekšlikumu līdz 2016. 

gada beigām. 

Grozījums Nr.   16 

Regulas priekšlikums 

15.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15a) Saskaņā ar UNFCCC Savienībai 

un tās dalībvalstīm ir pienākums izstrādāt, 

regulāri atjaunināt, publicēt un 

Līgumslēdzēju pušu konferencei iesniegt 

nacionālos pārskatus par antropogēnajām 

visu siltumnīcefekta gāzu emisijām no 

avotiem un to piesaistījumiem 

piesaistītājos, izmantojot salīdzināmu 

metodiku, par ko vienojusies Pušu 

konference. Siltumnīcefekta gāzu pārskati 

ir būtiski, lai varētu sekot 

dekarbonizācijas mērķu īstenošanai un 

novērtēt tiesību aktu ievērošanu klimata 

jomā. Dalībvalstīm noteiktie pienākumi 

attiecībā uz valstu pārskatu sagatavošanu 

un pārvaldību ir ietverti regulā par 

Enerģētikas savienības pārvaldību 

(COM(2016)0759). 

Grozījums Nr.   17 
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Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Eiropas Vides aģentūrai būtu 

saskaņā ar savu gada darba programmu 

Komisijai attiecīgā gadījumā jāpalīdz ar 

siltumnīcefekta gāzu emisiju un 

piesaistījumu ikgadējās ziņošanas sistēmu, 

par rīcībpolitikām un pasākumiem sniegtās 

informācijas un valstu prognožu 

novērtēšanu, plānoto papildu rīcībpolitiku 

un pasākumu izvērtēšanu un atbilstības 

pārbaudēm, ko Komisija veic saskaņā ar šo 

regulu. 

(16) Eiropas Vides aģentūrai (EVA) 

vajadzētu saskaņā ar savu gada darba 

programmu palīdzēt Komisijai ar 

siltumnīcefekta gāzu emisiju un 

piesaistījumu ikgadējās ziņošanas sistēmu, 

par rīcībpolitikām un pasākumiem sniegtās 

informācijas un valstu prognožu 

novērtēšanu, plānoto papildu rīcībpolitiku 

un pasākumu izvērtēšanu un atbilstības 

pārbaudēm, ko Komisija veic saskaņā ar šo 

regulu. 

Grozījums Nr.   18 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Lai atvieglotu datu vākšanu un 

metodikas uzlabošanu, zemes izmantojums 

būtu jāuzskaita un par to būtu jāziņo, 

izmantojot katras zemes platības 

ģeogrāfisko apsekošanu, atbilstoši 

nacionālajām un ES datu vākšanas 

sistēmām. Datu vākšanā pēc iespējas 

pilnvērtīgāk izmanto esošās Savienības un 

dalībvalstu programmas un apsekojumus, 

ieskaitot Zemes izmantošanas un zemes 

pārklājuma statistisko apsekojumu 

(LUCAS) un Eiropas Zemes novērošanas 

programmu Copernicus. Datu pārvaldībai, 

ieskaitot kopīgošanu atkārtotai 

izmantošanai un izplatīšanai ziņošanā, būtu 

jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 

2007. gada 14. marta Direktīvai 

2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās 

informācijas infrastruktūru Eiropas 

Kopienā. 

(17) Lai atvieglotu datu vākšanu un 

metodikas uzlabošanu, zemes izmantojums 

būtu skaidri jāuzskaita un par to būtu 

jāziņo, izmantojot katras zemes platības 

ģeogrāfisko apsekošanu, atbilstoši 

nacionālajām un ES datu vākšanas 

sistēmām. Datu vākšanā pēc iespējas 

pilnvērtīgāk izmanto esošās Savienības un 

dalībvalstu programmas un apsekojumus, 

ieskaitot Zemes izmantošanas un zemes 

pārklājuma statistisko apsekojumu 

(LUCAS), Eiropas Zemes novērošanas 

programmu Copernicus, jo īpaši ar 

Sentinel-2, un Eiropas satelītnavigācijas 

sistēmām Galileo un EGNOS, kuras var 

lieti noderēt, lai apsekotu zemes 

izmantošanu. Datu pārvaldībai, ieskaitot 

kopīgošanu atkārtotai izmantošanai un 

izplatīšanai ziņošanā, būtu jāatbilst Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. 

marta Direktīvai 2007/2/EK, ar ko izveido 

Telpiskās informācijas infrastruktūru 

Eiropas Kopienā. 

Grozījums Nr.   19 
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Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Lai šajā regulā paredzētu darījumu 

pienācīgu uzskaiti, ieskaitot elastības 

iespēju izmantošanas uzskaiti, un izpildes 

apsekošanu, būtu Komisijai saskaņā ar 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 

290. pantu jādeleģē pilnvaras pieņemt 

tiesību aktus attiecībā uz definīciju, 

vērtību, siltumnīcefekta gāzu un oglekļa 

krātuvju sarakstu tehnisko pielāgošanu, 

references līmeņu atjaunināšanu, darījumu 

uzskaiti un metodikas un informācijas 

prasību pārskatīšanu. Šajos pasākumos 

ņem vērā noteikumus, kuri izklāstīti 

Komisijas Regulā Nr. 389/2013, ar ko 

izveido Savienības reģistru. Vajadzīgie 

noteikumi būtu jāsakopo vienā tiesību 

instrumentā, kurā būtu apvienoti uzskaites 

noteikumi saskaņā ar Direktīvu 

2003/87/EK, Regulu (ES) Nr. 525/2013, 

Regulu [] par saistošiem ikgadējiem 

siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk 

no 2021. līdz 2030. gadam nolūkā izveidot 

noturīgu Enerģētikas savienību, un šo 

regulu. Ir sevišķi svarīgi, lai Komisija 

sagatavošanas darba gaitā rīkotu atbilstošas 

apspriešanas, arī ekspertu līmenī, saskaņā 

ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. 

aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu. Konkrētāk, lai 

nodrošinātu vienlīdzīgu dalību deleģēto 

aktu sagatavošanā, Eiropas Parlaments un 

Padome visus dokumentus saņem 

vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem un to 

ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 

Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 

kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana. 

(18) Lai šajā regulā paredzētu darījumu 

pienācīgu uzskaiti, ieskaitot elastības 

iespēju izmantošanas uzskaiti, un izpildes 

apsekošanu, būtu Komisijai saskaņā ar 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 

(LESD) 290. pantu jādeleģē pilnvaras 

pieņemt tiesību aktus attiecībā uz 

definīciju, vērtību, siltumnīcefekta gāzu un 

oglekļa krātuvju sarakstu tehnisko 

pielāgošanu, references līmeņu 

atjaunināšanu, darījumu uzskaiti un 

metodikas un informācijas prasību 

pārskatīšanu. Šajos pasākumos ņem vērā 

noteikumus, kuri izklāstīti Komisijas 

Regulā Nr. 389/2013, ar ko izveido 

Savienības reģistru. Vajadzīgie noteikumi 

būtu jāsakopo vienā tiesību instrumentā, 

kurā būtu apvienoti uzskaites noteikumi 

saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK, Regulu 

(ES) Nr. 525/2013, Regulu [] par 

saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazinājumiem, kas dalībvalstīm 

jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam nolūkā 

izveidot noturīgu Enerģētikas savienību, un 

šo regulu. Ir sevišķi svarīgi, lai Komisija 

sagatavošanas darba gaitā rīkotu atbilstošas 

apspriešanas, arī ekspertu līmenī, saskaņā 

ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. 

aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu. Konkrētāk, lai 

nodrošinātu vienlīdzīgu dalību deleģēto 

aktu sagatavošanā, Eiropas Parlaments un 

Padome visus dokumentus saņem 

vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem un to 

ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 

Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 

kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana. 

Grozījums Nr.   20 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1.a daļa (jauna) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Šīs regulas pamatmērķis ir dot 

ieguldījumu, lai panāktu, ka globālais 

vidējās temperatūras pieaugums 

nepārsniegt 2°C atzīmi salīdzinājumā ar 

pirmsindustriālā laikmeta līmeni, tiecoties 

temperatūras kāpumu iegrožot līdz 1,5°C. 

Grozījums Nr.   21 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ea) apsaimniekoti mitrāji: mitrāji, kuri 

saskaņā ar paziņoto izmantojumu paliek 

mitrāji, un apdzīvotas teritorijas, cita 

zeme, kas pārveidota par mitrājiem, un 

mitrāji, kas pārveidoti par apdzīvotām 

teritorijām un citu zemi; 

Grozījums Nr.   22 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalsts var izvēlēties saistībās, 

kuras tai noteiktas saskaņā ar 4. pantu, 

iekļaut apsaimniekotus mitrājus, kas ir 

zeme, kura saskaņā ar paziņoto 

izmantojumu ir mitrāji, kas paliek mitrāji, 

un apdzīvotas teritorijas, cita zeme, kura 

pārveidota par mitrājiem, un mitrāji, kuri 

pārveidoti par apdzīvotām teritorijām un 

citu zemi. Ja dalībvalsts izvēlas tā rīkoties, 

tā saskaņā ar šo regulu uzskaita emisijas 

un piesaistījumus, kas rodas 

apsaimniekotos mitrājos. 

2. Dalībvalstis, kurām nav īpašas 

uzskaites kategorijas attiecībā uz 

apsaimniekotiem mitrājiem [regulas spēkā 

stāšanās datums], var gūt labumu no 

piecu gadu pārejas perioda laikā, sākot ar 

[šīs regulas spēkā stāšanās datums], lai 

ievāktu ticamus un pārredzamus datus par 

apsaimniekotiem mitrājiem un izveidotu 

ziņošanas sistēmu saskaņā ar šo regulu. 

Datu piemērotību un ziņošanas sistēmu 

novērtē kā daļu no 12. pantā minētās 

atbilstības pārbaudes. 

Grozījums Nr.   23 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Uzskaitot apmežotu zemi, atmežotu 

zemi un apsaimniekotu meža zemi, 

dalībvalstis iekļauj grāmatvedības 

kategoriju, kas attiecas uz  nocirstas 

koksnes produktiem saskaņā ar 9. pantu. 

Grozījums Nr.   24 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 

14. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 

kuriem 1. punktā iekļautās definīcijas 

pielāgo zinātnes sasniegumiem vai 

tehnikas attīstībai un nodrošina 

konsekvenci starp šīm definīcijām un 

jebkādām izmaiņām attiecīgajās 

definīcijās, kas iekļautas 2006. gada IPCC 

Vadlīnijās par valstu siltumnīcefekta gāzu 

pārskatiem (“IPCC vadlīnijas”). 

2. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 

14. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 

kuriem 1. punktā iekļautās definīcijas 

pielāgo zinātnes sasniegumiem vai 

tehnikas attīstībai un nodrošina 

konsekvenci starp šīm definīcijām un 

jebkādām izmaiņām attiecīgajās 

definīcijās, kas iekļautas 2006. gada IPCC 

Vadlīnijās par valstu siltumnīcefekta gāzu 

pārskatiem un visās atbilstīgajās IPCC 

papildu valdlīnijās (“IPCC vadlīnijas”). 

Grozījums Nr.   25 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Katra dalībvalsts, ņemot vērā 11. pantā 

paredzētās elastības iespējas, nodrošina, 

ka 2021.–2025. gada periodā un 2026.–

2030. gada periodā emisijas nepārsniedz 

piesaistījumus, to aprēķinot kā kopējo 

emisiju un piesaistījumu summu attiecīgās 

dalībvalsts teritorijā visās 2. pantā 

minētajās kategorijās kopā atbilstoši 

uzskaitei, kas veikta saskaņā ar šo regulu. 

Dalībvalstis kā minimumu nodrošina, ka 

2021.–2025. gada periodā un 2026.–

2030. gada periodā emisijas nepārsniedz 

piesaistījumus, to aprēķinot kā kopējo 

emisiju un piesaistījumu summu attiecīgās 

dalībvalsts teritorijā visās 2. pantā 

minētajās kategorijās kopā atbilstoši 

uzskaitei, kas veikta saskaņā ar šo regulu. 

Grozījums Nr.   26 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1.a daļa (jauna) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Lai izpildītu Savienības ilgtermiņa 

saistības, kas uzņemtas saskaņā ar 

Parīzes nolīgumu, dalībvalstis iesniedz 

Komisijai  rīcības plānu saskaņā ar 

procedūru, kas izklāstīta Regulā [par 

enerģētikas pārvaldību, COM 

(2016)0759], ar ko nosaka ilgtermiņa 

mērķus oglekļa piesaistījumu un oglekļa 

uzkrājumu palielināšanai un ilgtspējīgas 

mežu apsaimniekošanas prakses 

izplatīšanai. 

Grozījums Nr.   27 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Gatavojot nacionālo uzskaiti, 

dalībvalstis nodrošina, ka zemes 

izmantošanas darbības tiek saskaņotas ar 

Savienības bioloģiskās daudzveidības un 

meža stratēģijām.  

Grozījums Nr.   28 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Atkāpjoties no prasības piemērot 5. 

panta 3. punktā norādīto noklusējuma 

vērtību, aramzemi, zālājus, mitrājus, 

apdzīvotas teritorijas un citu zemi no 

kategorijas, kurā ir šāda zeme, kas 

pārveidota par meža zemi, uz kategoriju, 

kurā ir meža zeme, kas paliek meža zeme, 

dalībvalsts var pārnest, kad pagājuši 30 

gadi pēc pārveidošanas dienas. 

2. Atkāpjoties no prasības piemērot 5. 

panta 3. punktā norādīto noklusējuma 

vērtību, aramzemi, zālājus, mitrājus, 

apdzīvotas teritorijas un citu zemi no 

kategorijas, kurā ir šāda zeme, kas 

pārveidota par meža zemi, uz kategoriju, 

kurā ir meža zeme, kas paliek meža zeme, 

dalībvalsts var pārnest, kad pagājuši 30 

gadi pēc pārveidošanas dienas. Ikvienu 

lēmumu par šādas atkāpes piemērošanu 

pieņem, pamatojoties uz IPCC vadlīnijām, 

un to apstiprina izskatīšanas grupa, kas 

izveidota saskaņā ar 8. panta 5. punktu. 

Grozījums Nr.   29 
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Regulas priekšlikums 

7. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Dalībvalstis, kas izvēlējušās savās 

saistībās iekļaut apsaimniekotus mitrājus 

saskaņā ar 2. pantu, uzskaita 

apsaimniekotajos mitrājos radušās emisijas 

un piesaistījumus, ko aprēķina, no 

emisijām un piesaistījumiem, kuri radušies 

2021.–2025. gada periodā un/vai 2026.–

2030. gada periodā, atņemot vērtību, kas 

iegūta, dalībvalsts vidējās gada emisijas un 

piesaistījumus, kuri apsaimniekotajos 

mitrājos radušies 2005.–2007. gada bāzes 

periodā, reizinot ar pieci. 

4. Dalībvalstis uzskaita 

apsaimniekotajos mitrājos radušās emisijas 

un piesaistījumus, ko aprēķina, no 

emisijām un piesaistījumiem, kuri radušies 

2021.–2025. gada periodā un/vai 2026.–

2030. gada periodā, atņemot vērtību, kas 

iegūta, dalībvalsts vidējās gada emisijas un 

piesaistījumus, kuri apsaimniekotajos 

mitrājos radušies 2005.–2007. gada bāzes 

periodā, reizinot ar pieci. 

Grozījums Nr.   30 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nosaka jauno meža references 

līmeni, balstoties uz IV pielikuma A iedaļā 

izklāstītajiem kritērijiem. Tās līdz 2018. 

gada 31. decembrim attiecībā uz 2021.–

2025. gada periodu un līdz 2023. gada 30. 

jūnijam attiecībā uz 2026.–2030. gada 

periodu Komisijai iesniedz nacionālo 

mežsaimniecības uzskaites plānu, kurā 

iekļauts jauns meža references līmenis. 

Dalībvalstis nosaka jauno meža references 

līmeni, balstoties uz IV pielikuma A iedaļā 

izklāstītajiem kritērijiem. Tās līdz 2018. 

gada 31. decembrim attiecībā uz 2021.–

2025. gada periodu un līdz 2023. gada 30. 

jūnijam attiecībā uz 2026.–2030. gada 

periodu Komisijai iesniedz nacionālo 

mežsaimniecības uzskaites plānu, kurā 

iekļauts jauns meža references līmenis. Pēc 

dalībvalstu pieprasījuma Komisija sniedz 

vadlīnijas un tehnisko atbalstu.  

Grozījums Nr.   31 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Nacionālais mežsaimniecības uzskaites 

plāns ietver visus IV pielikuma B iedaļā 

norādītos elementus un ierosināto jauno 

meža references līmeni, kura pamatā ir 

tābrīža meža apsaimniekošanas prakses un 

Nacionālais mežsaimniecības uzskaites 

plāns ietver visus IV pielikuma B iedaļā 

norādītos elementus un ierosināto jauno 

meža references līmeni, kura pamatā ir 

tābrīža meža apsaimniekošanas prakses, 
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intensitātes turpināšanās atbilstoši 

datiem, kas par nacionālajiem mežiem pēc 

to veida un vecuma klases dokumentēti 

1990.–2009. gadā, izteiktiem tonnās CO2 

ekvivalenta gadā. 

kas par nacionālajiem mežiem pēc to veida 

un vecuma klases dokumentēti līdz 

2017. gadam attiecībā uz 2021.–

2025. gada periodu un līdz 2022. gadam 

attiecībā uz 2026.–2030. gada periodu, 

kas ir izteikti tonnās CO2 ekvivalenta gadā. 

Grozījums Nr.   32 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Nacionālo mežsaimniecības uzskaites 

plānu publisko un par to veic sabiedrisko 

apspriešanu. 

Nacionālo mežsaimniecības uzskaites 

plānu publisko, tostarp tiešaitē, un par to 

rīko sabiedrisko apspriešanu. 

Grozījums Nr.   33 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Dalībvalstis pierāda, ka metodes un 

dati, kas izmantoti meža references līmeņa 

noteikšanā nacionālajā mežsaimniecības 

uzskaites plānā, ir saskanīgi ar tiem, kas 

izmantoti ziņošanā par apsaimniekoto 

meža zemi. Ja tas vajadzīgs konsekvences 

nodrošināšanai, dalībvalsts ne vēlāk kā 

2021.–2025. gada perioda vai 2026.–2030. 

gada perioda beigās Komisijai iesniedz 

tehnisku references līmeņa korekciju. 

4. Dalībvalstis pierāda, ka metodes un 

dati, kas izmantoti meža references līmeņa 

noteikšanā nacionālajā mežsaimniecības 

uzskaites plānā, ir saskanīgi ar tiem, kas 

izmantoti ziņošanā par apsaimniekoto 

meža zemi. Izmanto datus, ko sniedz 

visjaunākā pārbaudītā uzskaite par zemes 

izmantošanu un meža stāvokli. Ja tas 

vajadzīgs konsekvences nodrošināšanai, kā 

arī lai ziņotu par pozitīvu ieguldījumu, ko 

ir devusi noteikšanas laikā spēkā esošā 

ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas 

politika, dalībvalsts ne vēlāk kā 2021.–

2025. gada perioda vai 2026.–2030. gada 

perioda beigās iesniedz Komisijai tehnisku 

references līmeņa korekciju.  

Grozījums Nr.   34 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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5. Komisija izskata nacionālo 

mežsaimniecības uzskaites plānu un 

tehniskās korekcijas un novērtē, kādā mērā 

ierosinātie jaunie vai koriģētie meža 

references līmeņi ir noteikti saskaņā ar 3. 

un 4. punktā, kā arī 5. panta 1. punktā 

izklāstītajiem principiem un prasībām. 

Ciktāl tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu 

atbilstību 3. un 4. punktā, kā arī 5. panta 1. 

punktā izklāstītajiem principiem un 

prasībām, Komisija var ierosinātos jaunos 

vai koriģētos meža references līmeņus 

pārrēķināt. 

5. Izskatīšanas grupa, kuras sastāvā 

ir izraudzīti Komisijas un dalībvalstu 

eksperti, izskata nacionālos 

mežsaimniecības uzskaites plānus un 

tehniskās korekcijas un novērtē, kādā mērā 

ierosinātie jaunie vai koriģētie meža 

references līmeņi ir noteikti saskaņā ar 3. 

un 4. punktā, kā arī 5. panta 1. punktā 

izklāstītajiem principiem un prasībām. 

Dalībvalstis iesniedz Izskatīšanas grupai 

visus datus un informāciju, kas pieprasīti 

pārskatīšanas un novērtējuma 

vajadzībām. Ciktāl tas ir vajadzīgs, lai 

nodrošinātu atbilstību 3. un 4. punktā, kā 

arī 5. panta 1. punktā izklāstītajiem 

principiem un prasībām, attiecīgā 

dalībvalsts ierosinātos jaunos vai koriģētos 

meža references līmeņus pārrēķina. Lai 

nodrošinātu lielāku pārredzamību, 

Komisija sagatavo kopsavilkumu ar 

ieteikumiem un to publisko, tostarp arī 

internetā. 

Grozījums Nr.   35 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Komisija saskaņā ar 14. pantu 

pieņem deleģētos aktus, ar kuriem groza II 

pielikumu, ņemot vērā atbilstīgi 5. 

punktam veikto izskatīšanu, lai atjauninātu 

dalībvalstu meža references līmeņus, kuru 

pamatā ir nacionālie mežsaimniecības 

uzskaites plāni vai iesniegtās tehniskās 

korekcijas un jebkādi aprēķini, kas veikti 

izskatīšanas kontekstā. Līdz brīdim, kad 

minētais deleģētais akts stājas spēkā, 

attiecībā uz 2021.–2025. gada periodu 

un/vai 2026.–2030. gada periodu 

piemērojami ir dalībvalsts meža references 

līmeņi, kas norādīti II pielikumā. 

6. Komisija saskaņā ar 14. pantu 

pieņem deleģētos aktus, ar kuriem groza II 

pielikumu, ņemot vērā atbilstīgi 5. 

punktam veikto izskatīšanu, lai atjauninātu 

dalībvalstu meža references līmeņus, kuru 

pamatā ir nacionālie mežsaimniecības 

uzskaites plāni vai iesniegtās tehniskās 

korekcijas un jebkādi aprēķini, kas veikti 

izskatīšanas kontekstā. Pirmo šādu 

deleģēto aktu, kuru sagatavo, 

pamatojoties uz dalībvalstu saskaņā ar šīs 

regulas 8. panta 3. punktu iesniegtajiem 

datiem, pieņem ne vēlāk, kā līdz 

2019. gada 31. decembrim. Līdz brīdim, 

kad minētais deleģētais akts stājas spēkā, 

attiecībā uz 2021.–2025. gada periodu 

un/vai 2026.–2030. gada periodu 

piemērojami ir dalībvalsts meža references 
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līmeņi, kas norādīti II pielikumā. 

Grozījums Nr.   36 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Atbilstīgi 6. panta 1. punktam un 8. panta 

1. punktam izveidotajā uzskaitē, kas 

attiecas uz nocirstas koksnes produktiem, 

dalībvalstis, izmantojot V pielikumā 

norādīto pirmās kārtas sadalīšanās 

funkciju, metodiku un pussadalīšanās 

perioda noklusējuma vērtības, norāda 

emisijas un piesaistījumus, ko radījušas 

izmaiņas to nocirstas koksnes produktu 

krātuvē, kuri pieder pie šādām kategorijām: 

Dalībvalstis, izmantojot V pielikumā 

norādīto pirmās kārtas sadalīšanās 

funkciju, metodiku un pussadalīšanās 

perioda noklusējuma vērtības, atskaitās 

par emisijām un piesaistījumiem, ko 

radījušas izmaiņas to nocirstas koksnes 

produktu krātuvē, kuri pieder pie šādām 

kategorijām: 

Grozījums Nr.   37 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Komisija līdz 2019. gada 31. decembrim 

pieņem deleģētu aktu saskaņā ar 

14. pantu, lai atjauninātu kategorijas 

nocirstas koksnes produktu klāstā ar 

papildu produktiem, kuriem ir pozitīva 

aizstāšanas ietekme, ņemot vērā 

dalībvalstu ieguldījumu par katrai valstij 

specifiskajām apakškategorijām. 

Atjaunināšanu, veic, pamatojoties uz 

IPCC vadlīnijām, un Savienības 

LULUCF uzskaitēs tā nodrošina vides 

integritāti. 

Grozījums Nr.   38 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Novērtējumu par šajā pantā 

aprakstītā elastības mehānisma ietekmi, 
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iekļauj ziņojumā, kas minēts 15. pantā. 

Grozījums Nr.   39 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija atbilstības ziņojumus 

visaptveroši izskata, lai novērtētu 4. panta 

izpildi. 

2. Komisija atbilstības ziņojumus 

visaptveroši izskata, lai novērtētu 4. panta 

izpildi, un pamato katru atšķirību. 

Grozījums Nr.   40 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija reģistrē emisiju un 

piesaistījumu apmēru katrā zemes 

uzskaites kategorijā katrā dalībvalstī un 

nodrošina pareizu 11. pantā paredzēto 

elastības iespēju izmantošanas uzskaiti 

Savienības reģistrā, kas izveidots saskaņā 

ar Regulas (ES) Nr. 525/2013 10. pantu. 

Centrālais administrators automātiski 

pārbauda katru saskaņā ar šo regulu veikto 

darījumu un vajadzības gadījumā 

darījumus bloķē, lai nodrošinātu, ka nav 

neatbilstību. Šī informācija ir publiski 

pieejama. 

1. Komisija reģistrē emisiju un 

piesaistījumu apmēru katrā zemes 

uzskaites kategorijā katrā dalībvalstī un 

nodrošina pareizu 11. pantā paredzēto 

elastības iespēju izmantošanas uzskaiti 

Savienības reģistrā, kas izveidots saskaņā 

ar Regulas (ES) Nr. 525/2013 10. pantu. 

Centrālais administrators automātiski un 

visaptveroši pārbauda katru saskaņā ar šo 

regulu veikto darījumu un vajadzības 

gadījumā darījumus bloķē, lai nodrošinātu, 

ka nav neatbilstību. Dalībvalsts saņem 

atpakaļ attiecīgu informāciju, un tai ir 

dotas tiesības uz to atbildēt. Prasību veikt 

korekcijas dalībvalsts iesniedz saprātīgi 

pieņemamā laikposmā. Komisija reģistrē 

šo notikumu izsekojamību un dara šo 

informāciju publiski pieejamu ar 

interneta starpniecību. 

Grozījums Nr.   41 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 3., 5., 8., 10. un 

13. pantā minētos deleģētos aktus 

2. Pilnvaras pieņemt 3., 5., 8., 9., 10. 

un 13. pantā minētos deleģētos aktus 
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Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 

[spēkā stāšanās diena]. 

Komisijai piešķir uz 5 gadiem no [spēkā 

stāšanās diena]. 

Grozījums Nr.   42 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 

Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 

katra dalībvalsts iecēlusi, saskaņā ar 

principiem, kas noteikti 2016. gada 13. 

aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu. 

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 

Komisija apspriežas un vienojas par 

kopīgu nostāju ar ekspertiem, kurus katra 

dalībvalsts iecēlusi, saskaņā ar principiem, 

kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu 

nolīgumā par labāku likumdošanas 

procesu. 

Grozījums Nr.   43 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija Eiropas Parlamentam un 

Padomei līdz 2024. gada 28. februārim un 

vēlāk ik pēc pieciem gadiem ziņo par šīs 

regulas darbību, tās devumu ES vispārējā 

2030. gada siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanas mērķrādītāja sasniegšanā un 

tās devumu Parīzes nolīguma mērķu 

sasniegšanā un var attiecīgā gadījumā 

izvirzīt priekšlikumus. 

Sešu mēnešu laikā pēc veicināšanas 

dialoga norises UNFCCC ietvaros 

2018. gadā, 2024. gadā un pēc tam ik pēc 

pieciem gadiem Komisija Eiropas 

Parlamentam un Padomei ziņo par šīs 

regulas devumu ES vispārējā 2030. gada 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanas mērķrādītāja sasniegšanā un 

tās devumu Parīzes nolīguma ilgtermiņa 

mērķu sasniegšanā, un var attiecīgā 

gadījumā izvirzīt priekšlikumus, lai 

atjauninātu šo regulu un tās mērķus, 

atbilstoši izmaiņām, ko rada veicināšanas 

dialogs UNFCCC ietvaros un IPCC 

jaunākie zinātniskie atklājumi. 

Grozījums Nr.   44 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – A iedaļa – 1. daļa – aa punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 (aa) references līmeņi sekmē meža 

oglekļa uzkrājumu uzturēšanu vai 

palielināšanu, vienlaikus nodrošinot 

ilgtspējīgus ikgadējus ieguvumus no meža 

koksnes, šķiedrām vai enerģijas; 

Grozījums Nr.   45 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – A iedaļa – 1. daļa – c punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) references līmeņiem būtu 

jānodrošina robusta un ticama uzskaite, lai 

garantētu, ka emisijas no biomasas un 

piesaistījumi biomasā tiek uzskaitīti 

pienācīgi; 

(c) references līmeņiem būtu 

jānodrošina apsaimniekotās meža zemes 

robusta un ticama uzskaite, lai garantētu, 

ka emisijas no biomasas un piesaistījumi 

biomasā tiek uzskaitīti pienācīgi; 

Grozījums Nr.   46 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – A iedaļa – 1. daļa – d punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) references līmeņos ietver nocirstas 

koksnes produktu oglekļa krātuvi, 

sniedzot salīdzinājumu starp rezultātu, ko 

iegūst ar pieņēmumu, ka notiek 

momentāna oksidēšanās, un rezultātiem, 

ko iegūst, piemērojot pirmās pakāpes 

sadalīšanās funkciju un pussadalīšanās 

perioda vērtības; 

svītrots 

Grozījums Nr.   47 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – A iedaļa – 1. daļa – e punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) references līmeņos būtu jāņem vērā 

mērķis palīdzēt saglabāt bioloģisko 

daudzveidību un sekmēt dabas resursu 

ilgtspējīgu izmantošanu, kā noteikts ES 

meža stratēģijā, dalībvalstu nacionālajās 

meža rīcībpolitikās un ES bioloģiskās 

(e) references līmeņos būtu jāņem vērā 

mērķis palīdzēt saglabāt bioloģisko 

daudzveidību un sekmēt dabas resursu 

ilgtspējīgu izmantošanu, kā noteikts ES 

meža stratēģijā, dalībvalstu nacionālajās 

meža programmās un rīcībpolitikās, ES 

bioloģiskās daudzveidības stratēģijā un 
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daudzveidības stratēģijā; Savienības bioloģiskās ekonomikas 
stratēģijā; 

Grozījums Nr.   48 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – A iedaļa – 1. daļa – ga punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ga) references līmeņi nodrošina 

apstiprinājumu, ka, tos veidojot, nav tiešā 

veidā izmantoti pieņēmumi vai aplēses, 

kuru pamatā ir dalībvalsts vai ES politika, 

vai pieņēmumi un aplēses, kuru pamatā ir 

nākotnē iespējamās izmaiņas dalībvalsts 

vai ES politikā; 
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