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Pakeitimas 69
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
Antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS SPRENDIMAS dėl naudojant 
žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir 
pašalinamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio apskaitos taisyklių ir veiksmų 
planų

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS SPRENDIMAS dėl naudojant 
žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir 
pašalinamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio apskaitos taisyklių

Or. en

Pakeitimas 70
Gaston Franco, Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sąjungos žemės naudojimo, žemės 
naudojimo paskirties keitimo ir 
miškininkystės (angl. trumpinys LULUCF) 
sektorius – tai grynasis absorbentas, kurio 
iš atmosferos pašalinamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis prilygsta 
didelei daliai viso Sąjungoje išmetamo 
ŠESD kiekio. Keičiantis augalijoje ir 
dirvožemiuose kaupiamos anglies kiekiui, 
šiame sektoriuje dėl žmogaus veiklos į 
atmosferą išmetamos ir iš jos pašalinamos 
ŠESD. Nors pagal 2009 m. balandžio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių 
pastangų mažinti jų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijas20, Bendrijai 
siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 
2020 m. sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijas ir 2003 m. spalio 

(1) Sąjungos žemės naudojimo, žemės 
naudojimo paskirties keitimo ir 
miškininkystės (angl. trumpinys LULUCF) 
sektorius – tai grynasis absorbentas, kurio 
iš atmosferos pašalinamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis prilygsta 
didelei daliai viso Sąjungoje išmetamo 
ŠESD kiekio. Keičiantis augalijoje ir 
dirvožemiuose kaupiamos anglies kiekiui, 
šiame sektoriuje dėl žmogaus veiklos į 
atmosferą išmetamos ir iš jos pašalinamos 
ŠESD. Padidinus tvarų nukirsto medžio 
produktų naudojimą galima žymiai 
apriboti išmetamą ŠESD kiekį ir padidinti 
jų pašalinimą iš atmosferos. Nors pagal 
2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių 
pastangų mažinti jų šiltnamio efektą 
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13 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvą 202020/87/EB, nustatančią 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies 
keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB21, 
LULUCF sektoriuje išmetamų ir 
pašalinamų ŠESD kiekis dar 
neįskaičiuojamas į pastangas iki 2020 m. 
Sąjungos išmetamą ŠESD kiekį sumažinti 
20 %, jis iš dalies įskaičiuojamas siekiant 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos (JTBKKK) Kioto protokolo, 
patvirtinto Tarybos sprendimu 
2002/358/EB22, 3 straipsnio 3 dalyje 
nustatyto Sąjungos išmetamo ŠESD kiekio 
apribojimo ir mažinimo kiekybinio tikslo;

sukeliančių dujų emisijas20, Bendrijai 
siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 
2020 m. sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijas ir 2003 m. spalio 
13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 202020/87/EB, nustatančią 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies 
keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB21, 
LULUCF sektoriuje išmetamų ir 
pašalinamų ŠESD kiekis dar 
neįskaičiuojamas į pastangas iki 2020 m. 
Sąjungos išmetamą ŠESD kiekį sumažinti 
20 %, jis iš dalies įskaičiuojamas siekiant 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos (JTBKKK) Kioto protokolo, 
patvirtinto Tarybos sprendimu 
2002/358/EB22, 3 straipsnio 3 dalyje 
nustatyto Sąjungos išmetamo ŠESD kiekio 
apribojimo ir mažinimo kiekybinio tikslo;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į anglies sankaupų pokyčius, visu pirma atsirandančius dėl nukirsto medžio 
produktų nacionalinėje šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitoje valstybėms narėms 
sudaroma puiki galimybė pasiekti savo išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimo tikslus.

Pakeitimas 71
Gaston Franco, Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Laikantis Konkurencingos mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plano 
turi būti visapusiškai įvertintos visos 
žemės naudojimo formos, o į žemės 
naudojimo, žemės naudojimo paskirties 
keitimo ir miškininkystės klausimus turi 
būti atsižvelgta ES klimato apsaugos 
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politikoje.

Or. en

Pakeitimas 72
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sprendimo Nr. 406/2009/EB 
9 straipsnyje reikalaujama, kad Komisija 
įvertintų sąlygas, kuriomis vykdant 
LULUCF veiklą išmetamas arba 
pašalinamas ŠESD kiekis galėtų būti 
įtrauktas į Sąjungos įsipareigojimą mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį, o kartu užtikrintų 
šio sektoriaus poveikio ilgalaikiškumą bei 
aplinkosauginį naudingumą, iš jo išmetamo 
ir pašalinamo ŠESD kiekio kruopščią 
stebėseną iš tikslią apskaitą. Todėl šiame 
sprendime pirmiausia turėtų būti nustatytos 
LULUCF sektoriuje išmetamam ir 
pašalinamam ŠESD kiekiui taikomos 
apskaitos taisyklės. Be to, siekiant kartu 
užtikrinti anglies sankaupų išsaugojimą ir 
didėjimą reikėtų numatyti, kad valstybės 
narės priimtų LULUCF veiksmų planus ir 
juose nustatytų priemones, kuriomis būtų 
ribojamas ar mažinamas LULUCF 
sektoriuje išmetamas ŠESD kiekis, o iš 
atmosferos pašalinamas ŠESD kiekis būtų 
išlaikytas nepakitęs ar didinamas;

(2) Sprendimo Nr. 406/2009/EB 
9 straipsnyje reikalaujama, kad Komisija 
įvertintų sąlygas, kuriomis vykdant 
LULUCF veiklą išmetamas arba 
pašalinamas ŠESD kiekis galėtų būti 
įtrauktas į Sąjungos įsipareigojimą mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį, o kartu užtikrintų 
šio sektoriaus poveikio ilgalaikiškumą bei 
aplinkosauginį naudingumą, iš jo išmetamo 
ir pašalinamo ŠESD kiekio kruopščią 
stebėseną iš tikslią apskaitą. Todėl šiame 
sprendime pirmiausia turėtų būti nustatytos 
LULUCF sektoriuje išmetamam ir 
pašalinamam ŠESD kiekiui taikomos 
apskaitos taisyklės.

Or. de

Pakeitimas 73
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sprendimo Nr. 406/2009/EB 
9 straipsnyje reikalaujama, kad Komisija 
įvertintų sąlygas, kuriomis vykdant 
LULUCF veiklą išmetamas arba 
pašalinamas ŠESD kiekis galėtų būti 
įtrauktas į Sąjungos įsipareigojimą mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį, o kartu užtikrintų 
šio sektoriaus poveikio ilgalaikiškumą bei 
aplinkosauginį naudingumą, iš jo išmetamo 
ir pašalinamo ŠESD kiekio kruopščią 
stebėseną iš tikslią apskaitą. Todėl šiame 
sprendime pirmiausia turėtų būti nustatytos 
LULUCF sektoriuje išmetamam ir 
pašalinamam ŠESD kiekiui taikomos 
apskaitos taisyklės. Be to, siekiant kartu 
užtikrinti anglies sankaupų išsaugojimą ir 
didėjimą reikėtų numatyti, kad valstybės 
narės priimtų LULUCF veiksmų planus ir 
juose nustatytų priemones, kuriomis būtų 
ribojamas ar mažinamas LULUCF 
sektoriuje išmetamas ŠESD kiekis, o iš 
atmosferos pašalinamas ŠESD kiekis būtų 
išlaikytas nepakitęs ar didinamas;

(2) Sprendimo Nr. 406/2009/EB 
9 straipsnyje reikalaujama, kad Komisija 
įvertintų sąlygas, kuriomis vykdant 
LULUCF veiklą išmetamas arba 
pašalinamas ŠESD kiekis galėtų būti 
įtrauktas į Sąjungos įsipareigojimą mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį, o kartu užtikrintų 
šio sektoriaus poveikio ilgalaikiškumą bei 
aplinkosauginį naudingumą, iš jo išmetamo 
ir pašalinamo ŠESD kiekio kruopščią 
stebėseną iš tikslią apskaitą. Todėl šiame 
sprendime pirmiausia turėtų būti nustatytos 
LULUCF sektoriuje išmetamam ir 
pašalinamam ŠESD kiekiui taikomos 
apskaitos taisyklės. Be to, siekiant kartu 
užtikrinti anglies sankaupų išsaugojimą ir 
didėjimą reikėtų numatyti, kad valstybės 
narės į savo mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos augimo 
strategijas įtrauktų tvarios miškų 
tvarkymo ir tvaraus žemės tvarkymo 
skatinimo priemones, kuriomis būtų 
ribojamas ar mažinamas LULUCF 
sektoriuje išmetamas ŠESD kiekis, o iš 
atmosferos pašalinamas ŠESD kiekis būtų 
išlaikytas nepakitęs ar didinamas;

Or. en

Pagrindimas

Nacionaliniais veiksmų planais būtų sukuriama papildoma našta valstybių narių lygiu 
nesuteikiant aiškios pridėtinės vertės. Jais būtų sukuriamas besidubliuojantis reguliavimas, 
kadangi siūlomi veiksmų planai būtų taikomi konkuruojant su žemės ūkio ir aplinkos 
priemonėmis, taikomomis pagal bendros žemės ūkio politikos 2 ramstį. Vietoje to valstybės 
narės tvarios miškotvarkos ir tvaraus žemės tvarkymo skatinimo priemones turėtų įtraukti į 
savo mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos augimo strategijas.
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Pakeitimas 74
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sprendimo Nr. 406/2009/EB 
9 straipsnyje reikalaujama, kad Komisija 
įvertintų sąlygas, kuriomis vykdant 
LULUCF veiklą išmetamas arba 
pašalinamas ŠESD kiekis galėtų būti 
įtrauktas į Sąjungos įsipareigojimą mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį, o kartu užtikrintų 
šio sektoriaus poveikio ilgalaikiškumą bei 
aplinkosauginį naudingumą, iš jo išmetamo 
ir pašalinamo ŠESD kiekio kruopščią 
stebėseną iš tikslią apskaitą. Todėl šiame 
sprendime pirmiausia turėtų būti nustatytos 
LULUCF sektoriuje išmetamam ir 
pašalinamam ŠESD kiekiui taikomos 
apskaitos taisyklės. Be to, siekiant kartu 
užtikrinti anglies sankaupų išsaugojimą ir 
didėjimą reikėtų numatyti, kad valstybės 
narės priimtų LULUCF veiksmų planus ir 
juose nustatytų priemones, kuriomis būtų 
ribojamas ar mažinamas LULUCF 
sektoriuje išmetamas ŠESD kiekis, o iš 
atmosferos pašalinamas ŠESD kiekis būtų 
išlaikytas nepakitęs ar didinamas;

(2) Sprendimo Nr. 406/2009/EB 
9 straipsnyje reikalaujama, kad Komisija 
įvertintų sąlygas, kuriomis vykdant 
LULUCF veiklą išmetamas arba 
pašalinamas ŠESD kiekis galėtų būti 
įtrauktas į Sąjungos įsipareigojimą mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį, o kartu užtikrintų 
šio sektoriaus poveikio ilgalaikiškumą bei 
aplinkosauginį naudingumą, iš jo išmetamo 
ir pašalinamo ŠESD kiekio kruopščią 
stebėseną iš tikslią apskaitą. Todėl šiame 
sprendime pirmiausia turėtų būti nustatytos 
LULUCF sektoriuje išmetamam ir 
pašalinamam ŠESD kiekiui taikomos 
apskaitos taisyklės.

Or. en

Pagrindimas

Nacionaliniais veiksmų planais būtų sukuriama papildoma našta valstybių narių lygiu 
nesuteikiant aiškios pridėtinės vertės. Tuo būdu būtų sukuriamas besidubliuojantis 
reguliavimas, kadangi jie būtų taikomi tuo pačiu metu, kaip ir  žemės ūkio ir aplinkos 
priemonės, taikomos pagal bendros žemės ūkio politikos antrąjį ramstį.
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Pakeitimas 75
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sprendimo Nr. 406/2009/EB 
9 straipsnyje reikalaujama, kad Komisija
įvertintų sąlygas, kuriomis vykdant 
LULUCF veiklą išmetamas arba 
pašalinamas ŠESD kiekis galėtų būti 
įtrauktas į Sąjungos įsipareigojimą
mažinti išmetamą ŠESD kiekį, o kartu 
užtikrintų šio sektoriaus poveikio 
ilgalaikiškumą bei aplinkosauginį 
naudingumą, iš jo išmetamo ir pašalinamo 
ŠESD kiekio kruopščią stebėseną iš tikslią 
apskaitą. Todėl šiame sprendime
pirmiausia turėtų būti nustatytos LULUCF 
sektoriuje išmetamam ir pašalinamam 
ŠESD kiekiui taikomos apskaitos taisyklės.
Be to, siekiant kartu užtikrinti anglies 
sankaupų išsaugojimą ir didėjimą reikėtų 
numatyti, kad valstybės narės priimtų 
LULUCF veiksmų planus ir juose 
nustatytų priemones, kuriomis būtų 
ribojamas ar mažinamas LULUCF 
sektoriuje išmetamas ŠESD kiekis, o iš 
atmosferos pašalinamas ŠESD kiekis būtų 
išlaikytas nepakitęs ar didinamas;

(2) Pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB 9
straipsnio nuostatas Komisija vertino
Sąjungos ir valstybių narių įsipareigojimų
mažinti išmetamą ŠESD kiekį sąlygas,
susijusias su LULUCF sektoriumi, 
siekiant užtikrinti šio LULUCF sektoriaus 
poveikio ilgalaikiškumą bei aplinkosauginį 
naudingumą, taip pat kruopščią stebėseną
ir tikslią apskaitą. Išnagrinėjusi šio 
vertinimo rezultatus Komisija pateikė 
pasiūlymą dėl taip vadinamo LULUCF 
teisės aktų rinkinio, kurį sudaro du 
tarpusavyje susiję teisėkūros procedūra 
priimami aktai: pirmuoju etapu –
sprendimas dėl LULUCF apskaitos 
taisyklių ir antruoju etapu – teisėkūros 
procedūra priimamas aktas dėl LULUCF 
sektoriaus oficialaus įtraukimo į Sąjungos 
ir valstybių narių įsipareigojimus mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį. Todėl šiame 
sprendime turėtų būti nustatytos LULUCF 
sektoriuje išmetamam ir pašalinamam 
ŠESD kiekiui taikomos apskaitos taisyklės.
Be to, siekiant kartu užtikrinti anglies 
sankaupų išsaugojimą ir didėjimą reikėtų 
numatyti, kad valstybės narės priimtų 
LULUCF veiksmų planus ir juose 
nustatytų priemones, kuriomis būtų 
ribojamas ar mažinamas LULUCF 
sektoriuje išmetamas ŠESD kiekis, o iš 
atmosferos pašalinamas ŠESD kiekis būtų 
išlaikytas nepakitęs ar didinamas; Po to 
bus pateiktas antrasis pasiūlymas dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 
LULUCF sektoriaus oficialaus įtraukimo 
į Sąjungos ir valstybių narių 
įsipareigojimus mažinti išmetamą ŠESD 
kiekį.

Or. en



AM\909081LT.doc 9/83 PE492.911v01-00

LT

Pakeitimas 76
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

.(2)  Sprendimo Nr. 406/2009/EB 
9 straipsnyje reikalaujama, kad Komisija 
įvertintų sąlygas, kuriomis vykdant 
LULUCF veiklą išmetamas arba 
pašalinamas ŠESD kiekis galėtų būti 
įtrauktas į Sąjungos įsipareigojimą mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį, o kartu užtikrintų 
šio sektoriaus poveikio ilgalaikiškumą bei 
aplinkosauginį naudingumą, iš jo išmetamo 
ir pašalinamo ŠESD kiekio kruopščią 
stebėseną iš tikslią apskaitą. Todėl šiame 
sprendime pirmiausia turėtų būti nustatytos 
LULUCF sektoriuje išmetamam ir 
pašalinamam ŠESD kiekiui taikomos 
apskaitos taisyklės. Be to, siekiant kartu 
užtikrinti anglies sankaupų išsaugojimą ir 
didėjimą reikėtų numatyti, kad valstybės 
narės priimtų LULUCF veiksmų planus ir 
juose nustatytų priemones, kuriomis būtų 
ribojamas ar mažinamas LULUCF 
sektoriuje išmetamas ŠESD kiekis, o iš 
atmosferos pašalinamas ŠESD kiekis būtų 
išlaikytas nepakitęs ar didinamas;

(2) Sprendimo Nr. 406/2009/EB 
9 straipsnyje reikalaujama, kad Komisija 
įvertintų sąlygas, kuriomis vykdant 
LULUCF veiklą išmetamas arba 
pašalinamas ŠESD kiekis galėtų būti 
įtrauktas į Sąjungos įsipareigojimą mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį, o kartu užtikrintų 
šio sektoriaus poveikio ilgalaikiškumą bei 
aplinkosauginį naudingumą, iš jo išmetamo 
ir pašalinamo ŠESD kiekio kruopščią 
stebėseną iš tikslią apskaitą.  Todėl šiame 
sprendime pirmiausia turėtų būti nustatytos 
LULUCF sektoriuje išmetamam ir 
pašalinamam ŠESD kiekiui taikomos 
apskaitos taisyklės.

Or. sv

Pakeitimas 77
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sprendimo Nr. 406/2009/EB 
9 straipsnyje reikalaujama, kad Komisija

(2) Pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB 9
straipsnio nuostatas Komisija vertino 
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įvertintų sąlygas, kuriomis vykdant 
LULUCF veiklą išmetamas arba 
pašalinamas ŠESD kiekis galėtų būti 
įtrauktas į Sąjungos įsipareigojimą
mažinti išmetamą ŠESD kiekį, o kartu 
užtikrintų šio sektoriaus poveikio 
ilgalaikiškumą bei aplinkosauginį 
naudingumą, iš jo išmetamo ir pašalinamo 
ŠESD kiekio kruopščią stebėseną iš tikslią 
apskaitą. Todėl šiame sprendime
pirmiausia turėtų būti nustatytos LULUCF 
sektoriuje išmetamam ir pašalinamam 
ŠESD kiekiui taikomos apskaitos taisyklės.
Be to, siekiant kartu užtikrinti anglies 
sankaupų išsaugojimą ir didėjimą reikėtų 
numatyti, kad valstybės narės priimtų 
LULUCF veiksmų planus ir juose 
nustatytų priemones, kuriomis būtų 
ribojamas ar mažinamas LULUCF 
sektoriuje išmetamas ŠESD kiekis, o iš 
atmosferos pašalinamas ŠESD kiekis būtų 
išlaikytas nepakitęs ar didinamas;

Sąjungos ir valstybių narių įsipareigojimų
mažinti išmetamą ŠESD kiekį sąlygas,
susijusias su LULUCF sektoriumi, 
siekiant užtikrinti šio LULUFC sektoriaus 
poveikio ilgalaikiškumą bei aplinkosauginį 
naudingumą, taip pat kruopščią stebėseną
ir tikslią apskaitą. Išnagrinėjusi šio 
vertinimo rezultatus Komisija pateikė 
pasiūlymą dėl taip vadinamo LULUFC 
teisės aktų rinkinio, kurį sudaro du 
tarpusavyje susiję teisėkūros procedūra 
priimami aktai: pirmuoju etapu –
sprendimas dėl LULUCF apskaitos 
taisyklių ir antruoju etapu, kuris yra 
susijęs su pirmuoju – teisėkūros 
procedūra priimamas aktas dėl LULUCF 
sektoriaus oficialaus įtraukimo į Sąjungos 
ir valstybių narių įsipareigojimus mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį. Todėl šiame 
sprendime turėtų būti nustatytos LULUCF 
sektoriuje išmetamam ir pašalinamam 
ŠESD kiekiui taikomos apskaitos taisyklės.
Be to, siekiant kartu užtikrinti anglies 
sankaupų išsaugojimą ir didėjimą reikėtų 
numatyti, kad valstybės narės priimtų 
LULUCF veiksmų planus ir juose 
nustatytų priemones, kuriomis būtų 
ribojamas ar mažinamas LULUCF 
sektoriuje išmetamas ŠESD kiekis, o iš 
atmosferos pašalinamas ŠESD kiekis būtų 
išlaikytas nepakitęs ar didinamas; Po to 
bus pateiktas antrasis pasiūlymas dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 
LULUCF sektoriaus oficialaus įtraukimo 
į Sąjungos ir valstybių narių 
įsipareigojimus mažinti išmetamą ŠESD 
kiekį.

Or. en

Pakeitimas 78
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Šiame sprendime nustatomi valstybių 
narių įsipareigojimai įgyvendinant šias 
apskaitos taisykles ir veiksmų planus. 
Jame nenustatomi jokie privačių subjektų, 
įskaitant ūkininkus ir miškininkus, 
įsipareigojimai dėl apskaitos ar ataskaitų 
teikimo.

Or. en

Pakeitimas 79
Kriton Arsenis, Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Šioje direktyvoje nustatomi valstybių 
narių įsipareigojimai įgyvendinant šias 
apskaitos taisykles ir veiksmų planus. Joje 
nenustatomos jokie privačių subjektų, 
įskaitant ūkininkus ir miškininkus, 
įsipareigojimai dėl apskaitos ar ataskaitų 
teikimo.

Or. en

Pakeitimas 80
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2011 m. gruodžio mėn. Durbane 
vykusioje 17-oje JTBKKK Šalių 
konferencijoje, priimtas Šalių 
Konferencijos, kuri laikoma Kioto 
protokolo Šalių susitikimu, sprendimas -

(3) 2011 m. gruodžio mėn. Durbane 
vykusioje 17-oje JTBKKK Šalių 
konferencijoje, priimtas Šalių 
Konferencijos, kuri laikoma Kioto 
protokolo Šalių susitikimu, sprendimas
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/CMP.7. Tame sprendime nustatytos 
LULUCF sektoriui nuo antrojo Kioto 
protokolo įsipareigojimų laikotarpio 
taikytinos apskaitos taisyklės. Siekiant 
užtikrinti tinkamą Sąjungos vidaus 
taisyklių ir pagal JTBKKK sutartų metodų 
derėjimą, šis sprendimas turėtų būti 
suderintas su tuo sprendimu. Be to, šiame 
sprendime turėtų atsispindėti Sąjungos 
LULUCF sektoriaus ypatumai;

2/CMP.7 ir sprendimas 16/CMP.1. Tuose 
sprendimuose nustatytos LULUCF 
sektoriui nuo antrojo Kioto protokolo 
įsipareigojimų laikotarpio taikytinos 
apskaitos taisyklės. Siekiant užtikrinti 
tinkamą Sąjungos vidaus taisyklių ir pagal 
JTBKKK sutartų metodų derėjimą ir 
išvengti nacionalinių ataskaitų 
dubliavimosi, šis sprendimas turėtų būti 
suderintas su tais sprendimais. Be to, 
šiame sprendime turėtų atsispindėti 
Sąjungos LULUCF sektoriaus ypatumai;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant palengvinti nacionalinių ataskaitų teikimą ir išvengti iškraipymų, susijusių su 
skirtingomis sistemomis, labai svarbu, kad ES LULUCF sistema derėtų su tarptautinėmis 
taisyklėmis. Suderinimu su tarptautine sistema (sprendimas 2/CMP.7 ir sprendimas 
16/CMP.1) būtų palengvinamas nacionalinių ataskaitų teikimas ir užtikrinama darna.

Pakeitimas 81
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2011 m. gruodžio mėn. Durbane 
vykusioje 17-oje JTBKKK Šalių 
konferencijoje, priimtas Šalių 
Konferencijos, kuri laikoma Kioto 
protokolo Šalių susitikimu, sprendimas -
/CMP.7. Tame sprendime nustatytos 
LULUCF sektoriui nuo antrojo Kioto 
protokolo įsipareigojimų laikotarpio 
taikytinos apskaitos taisyklės. Siekiant 
užtikrinti tinkamą Sąjungos vidaus 
taisyklių ir pagal JTBKKK sutartų metodų 
derėjimą, šis sprendimas turėtų būti 
suderintas su tuo sprendimu. Be to, šiame 
sprendime turėtų atsispindėti Sąjungos 
LULUCF sektoriaus ypatumai;

(3) 2011 m. gruodžio mėn. Durbane 
vykusioje 17-oje JTBKKK Šalių 
konferencijoje, priimtas Šalių 
Konferencijos, kuri laikoma Kioto 
protokolo Šalių susitikimu, sprendimas 2-
/CMP.7 ir sprendimas 16/CMP.1. Tame 
sprendime nustatytos LULUCF sektoriui 
nuo antrojo Kioto protokolo įsipareigojimų 
laikotarpio taikytinos apskaitos taisyklės. 
Siekiant užtikrinti tinkamą Sąjungos vidaus 
taisyklių ir pagal JTBKKK sutartų metodų 
derėjimą ir išvengti nacionalinių ataskaitų 
dubliavimosi, šis sprendimas turėtų būti 
suderintas su tais sprendimais. Be to, 
šiame sprendime turėtų atsispindėti 
Sąjungos LULUCF sektoriaus ypatumai;
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant palengvinti nacionalinių ataskaitų teikimą ir išvengti iškraipymų, susijusių su 
skirtingomis sistemomis, labai svarbu, kad ES LULUCF sistema derėtų su tarptautinėmis 
taisyklėmis. Siūloma suderinti su tarptautine sistema (sprendimas 2/CMP.7 ir sprendimas 
16/CMP.1), kad būtų palengvinamas nacionalinių ataskaitų teikimas.

Pakeitimas 82
Gaston Franco, Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2011 m. gruodžio mėn. Durbane 
vykusioje 17-oje JTBKKK Šalių 
konferencijoje, priimtas Šalių 
Konferencijos, kuri laikoma Kioto 
protokolo Šalių susitikimu, sprendimas -
/CMP.7. Tame sprendime nustatytos 
LULUCF sektoriui nuo antrojo Kioto 
protokolo įsipareigojimų laikotarpio 
taikytinos apskaitos taisyklės. Siekiant 
užtikrinti tinkamą Sąjungos vidaus 
taisyklių ir pagal JTBKKK sutartų metodų 
derėjimą, šis sprendimas turėtų būti 
suderintas su tuo sprendimu. Be to, šiame 
sprendime turėtų atsispindėti Sąjungos 
LULUCF sektoriaus ypatumai;

(3) 2011 m. gruodžio mėn. Durbane 
vykusioje 17-oje JTBKKK Šalių 
konferencijoje, priimtas Šalių 
Konferencijos, kuri laikoma Kioto 
protokolo Šalių susitikimu, sprendimas -
/CMP.7. Tame sprendime nustatytos 
LULUCF sektoriui nuo antrojo Kioto 
protokolo įsipareigojimų laikotarpio 
taikytinos apskaitos taisyklės. Siekiant 
užtikrinti tinkamą Sąjungos vidaus 
taisyklių ir pagal JTBKKK sutartų metodų 
derėjimą, šis sprendimas turėtų būti 
visapusiškai suderintas su tuo sprendimu. 
Be to, šiame sprendime turėtų atsispindėti 
Sąjungos LULUCF sektoriaus ypatumai;

Or. en

Pakeitimas 83
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2011 m. gruodžio mėn. Durbane 
vykusioje 17-oje JTBKKK Šalių 

(3) 2011 m. gruodžio mėn. Durbane 
vykusioje 17-oje JTBKKK Šalių 
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konferencijoje, priimtas Šalių 
Konferencijos, kuri laikoma Kioto 
protokolo Šalių susitikimu, sprendimas -
/CMP.7. Tame sprendime nustatytos 
LULUCF sektoriui nuo antrojo Kioto 
protokolo įsipareigojimų laikotarpio 
taikytinos apskaitos taisyklės. Siekiant 
užtikrinti tinkamą Sąjungos vidaus 
taisyklių ir pagal JTBKKK sutartų metodų 
derėjimą, šis sprendimas turėtų būti 
suderintas su tuo sprendimu. Be to, šiame 
sprendime turėtų atsispindėti Sąjungos 
LULUCF sektoriaus ypatumai; 

konferencijoje, priimtas Šalių 
Konferencijos, kuri laikoma Kioto 
protokolo Šalių susitikimu, sprendimas -
/CMP.7. Tame sprendime nustatytos 
LULUCF sektoriui nuo antrojo Kioto 
protokolo įsipareigojimų laikotarpio 
taikytinos apskaitos taisyklės. Siekiant 
užtikrinti Sąjungos vidaus taisyklių ir pagal 
JTBKKK sutartų metodų derėjimą, šis 
sprendimas turėtų būti visapusiškai
suderintas su tuo sprendimu. Be to, šiame 
sprendime turėtų atsispindėti Sąjungos 
LULUCF sektoriaus ypatumai; 

Or. en

Pakeitimas 84
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Be tiesiogiai su miškininkyste ir 
žemės ūkiu susijusių galimybių prie 
klimato kaitos švelninimo galėtų prisidėti 
ir su jais susijusios pramonės šakos (pvz., 
plaušienos ir popieriaus, medžio 
apdirbimo) ir atsinaujinančiosios 
energijos sektoriai, jei žemės ūkio 
paskirties žemė ir miškai yra tvarkomi 
medienos ir energijos gamybos tikslais. 
Anglis gali būti kaupiama ne tik 
medžiuose, kituose augaluose ir 
dirvožemiuose; ji gali keletą dešimtmečių 
išlikti susikaupusi produktuose (pvz., 
statybinėje medienoje). Pramonės ir į 
vartotoją orientuotos politikos įnašas į tai, 
kad mediena būtų naudojama kuo ilgiau 
ir perdirbama kuo daugiau ir (arba) kad 
būtų plečiama plaušienos, popieriaus ir 
medžio produktų gamyba, gali būti labai 
didelis, nes taip būtų pakeisti didesnį 
ŠESD kiekį išmetantys lygiaverčiai 
produktai (pvz., betonas, plienas, iš 
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iškastinio kuro pagamintas plastikas). Iš 
tiesų, biotechnologinių produktų 
sektoriuje gali būti naudojami augalai, 
kurie auginami medžiagoms pakeisti 
(pvz., kanapės ir žolė kaip izoliacinės 
medžiagos gali pakeisti stiklo pluoštą, 
šiaudai gali būti naudojami baldų 
gamyboje, automobilių durų paneliai gali 
būti gaminami iš biologinio plastiko –
linų ar sizalinės agavos) arba energijos 
gamybai (pvz., biomasė gali būti 
naudojama vietoj iškastinio kuro). 
Tyrimai rodo, kad kiekvieną kartą, kai ne 
medienos gaminiai keičiami medienos 
gaminiais, galima tikėtis, kad dėl 
kiekvienos pastarųjų tonos į atmosferą 
išmetama maždaug dviem tonomis 
mažiaus anglies dioksido.

Or. en

Pakeitimas 85
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Sąjungoje taikomos LULUCF 
apskaitos taisyklės neturėtų užkrauti 
papildomos administracinės naštos, todėl 
pagal jas teikiamose ataskaitose neturėtų 
būti reikalaujama informacijos, nebūtinos 
pagal JTBKKK Šalių konferencijos ir 
Kioto protokolo Šalių susitikimo 
sprendimus;

Or. lt

Pakeitimas 86
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) LULUCF apskaitos taisyklės turėtų 
padėti įvertinti žemės ūkio ir 
miškininkystės sektorių pastangas vis 
labiau mažinti išmetamą ŠESD kiekį 
keičiant žemės išteklių naudojimo 
metodus. Šiame sprendime turėtų būtų 
numatytos privalomos apskaitos taisyklės, 
kurios būtų taikomos šiai miškininkystės 
veiklai – miško įveisimo, miško atkūrimo, 
miškų naikinimo ir miškų tvarkymo – ir 
šiai žemės ūkio veiklai – ganyklų 
tvarkymo ir pasėlių tvarkymo. Be to, jame 
turėtų būti numatytos savanoriškos 
apskaitos taisyklės, taikomos augalijos 
atkūrimui, šlapynių drenažui ir drėgnumo 
atkūrimui;

(4) LULUCF apskaitos taisyklės turėtų 
padėti įvertinti žemės ūkio ir 
miškininkystės sektorių pastangas vis 
labiau mažinti išmetamą ŠESD kiekį 
keičiant žemės išteklių naudojimo 
metodus. Šiame sprendime turėtų būtų 
numatytos privalomos apskaitos taisyklės, 
kurios būtų taikomos šiai miškininkystės 
veiklai – miško įveisimo, miško atkūrimo, 
miškų naikinimo ir miškų tvarkymo. Be to, 
jame turėtų būti numatytos savanoriškos 
apskaitos taisyklės, taikomos ganyklų 
tvarkymo ir pasėlių tvarkymo žemės ūkio 
veiklai ir augalijos atkūrimui, šlapynių 
drenažui ir drėgnumo atkūrimui;

Or. en

Pakeitimas 87
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) LULUCF apskaitos taisyklės turėtų 
padėti įvertinti žemės ūkio ir 
miškininkystės sektorių pastangas vis 
labiau mažinti išmetamą ŠESD kiekį 
keičiant žemės išteklių naudojimo 
metodus. Šiame sprendime turėtų būtų 
numatytos privalomos apskaitos taisyklės, 
kurios būtų taikomos šiai miškininkystės 
veiklai – miško įveisimo, miško atkūrimo, 
miškų naikinimo ir miškų tvarkymo – ir 
šiai žemės ūkio veiklai – ganyklų 
tvarkymo ir pasėlių tvarkymo. Be to, jame 
turėtų būti numatytos savanoriškos 
apskaitos taisyklės, taikomos augalijos 

(4) LULUCF apskaitos taisyklės turėtų 
padėti įvertinti žemės ūkio ir 
miškininkystės sektorių pastangas vis 
labiau mažinti išmetamą ŠESD kiekį 
keičiant žemės išteklių naudojimo 
metodus. Šiame sprendime turėtų būtų 
numatytos privalomos apskaitos taisyklės, 
kurios būtų taikomos šiai miškininkystės 
veiklai – miško įveisimo, miško atkūrimo, 
miškų naikinimo ir miškų tvarkymo.
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atkūrimui, šlapynių drenažui ir drėgnumo 
atkūrimui; 

Or. de

Pakeitimas 88
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) LULUCF apskaitos taisyklės turėtų 
padėti įvertinti žemės ūkio ir 
miškininkystės sektorių pastangas vis 
labiau mažinti išmetamą ŠESD kiekį 
keičiant žemės išteklių naudojimo 
metodus. Šiame sprendime turėtų būtų 
numatytos privalomos apskaitos taisyklės, 
kurios būtų taikomos šiai miškininkystės 
veiklai – miško įveisimo, miško atkūrimo, 
miškų naikinimo ir miškų tvarkymo – ir 
šiai žemės ūkio veiklai – ganyklų 
tvarkymo ir pasėlių tvarkymo. Be to, jame 
turėtų būti numatytos savanoriškos 
apskaitos taisyklės, taikomos augalijos 
atkūrimui, šlapynių drenažui ir drėgnumo 
atkūrimui;

(4) LULUCF apskaitos taisyklės turėtų 
padėti įvertinti žemės ūkio ir 
miškininkystės sektorių pastangas vis 
labiau mažinti išmetamą ŠESD kiekį 
keičiant žemės išteklių naudojimo 
metodus. Šiame sprendime turėtų būtų 
numatytos privalomos apskaitos taisyklės, 
kurios būtų taikomos šiai miškininkystės 
veiklai – miško įveisimo, miško atkūrimo, 
miškų naikinimo ir miškų tvarkymo. Be to, 
jame turėtų būti numatytos savanoriškos 
apskaitos taisyklės, taikomos ganyklų 
tvarkymo ir pasėlių tvarkymo žemės ūkio 
veiklai ir augalijos atkūrimui, šlapynių 
drenažui ir drėgnumo atkūrimui;

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su Durbano susitarimu – nuspręsta apskaitą privaloma padaryti tik miškų 
tvarkymui. Nors daugelis valstybių narių šiuo metu vykdo ganyklų ir pasėlių tvarkymo 
apskaitos galimybių studijas, kurios bus baigtos ne anksčiau kaip 2014 m., Komisijos 
pasiūlyme pažengiama toliau nei tarptautinės taisyklės, taip sukuriama naujų iškraipymų 
valstybėms narėms ir ūkio subjektams.

Pakeitimas 89
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber
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Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) LULUCF apskaitos taisyklės turėtų 
padėti įvertinti žemės ūkio ir 
miškininkystės sektorių pastangas vis 
labiau mažinti išmetamą ŠESD kiekį 
keičiant žemės išteklių naudojimo 
metodus. Šiame sprendime turėtų būtų
numatytos privalomos apskaitos taisyklės, 
kurios būtų taikomos šiai miškininkystės 
veiklai – miško įveisimo, miško atkūrimo, 
miškų naikinimo ir miškų tvarkymo – ir 
šiai žemės ūkio veiklai – ganyklų 
tvarkymo ir pasėlių tvarkymo. Be to, jame 
turėtų būti numatytos savanoriškos 
apskaitos taisyklės, taikomos augalijos 
atkūrimui, šlapynių drenažui ir drėgnumo 
atkūrimui;

(4) LULUCF veiklos apskaita turėtų padėti 
įvertinti žemės ūkio ir miškininkystės 
sektorių pastangas vis labiau mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį keičiant žemės 
išteklių naudojimo metodus. Šiame 
sprendime turėtų būtų numatyta privaloma 
LULUCF veiklos apskaita, kuri būtų
taikoma šiai miškininkystės veiklai –
miško įveisimo, miško atkūrimo, miškų 
naikinimo ir miškų tvarkymo. Be to, jame 
turėtų būti numatytos savanoriška 
apskaita, taikoma ganyklų tvarkymo ir 
pasėlių tvarkymo žemės ūkio veiklai ir
augalijos atkūrimui, šlapynių drenažui ir 
drėgnumo atkūrimui;

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su Durbano susitarimu – nuspręsta apskaitą privaloma padaryti tik miškų 
tvarkymui. Komisijos pasiūlyme pažengiama toliau nei tarptautinės taisyklės, taip sukuriama 
naujų iškraipymų valstybėms narėms ir ūkio subjektams.

Pakeitimas 90
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) LULUCF apskaitos taisyklės turėtų 
padėti įvertinti žemės ūkio ir 
miškininkystės sektorių pastangas vis 
labiau mažinti išmetamą ŠESD kiekį 
keičiant žemės išteklių naudojimo 
metodus. Šiame sprendime turėtų būtų 
numatytos privalomos apskaitos taisyklės, 
kurios būtų taikomos šiai miškininkystės 

(4) (4)  LULUCF apskaitos taisyklės turėtų 
padėti įvertinti žemės ūkio ir 
miškininkystės sektorių pastangas vis 
labiau mažinti išmetamą ŠESD kiekį 
keičiant žemės išteklių naudojimo 
metodus.  Šiame sprendime turėtų būtų 
numatytos privalomos apskaitos taisyklės, 
kurios būtų taikomos šiai miškininkystės 
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veiklai – miško įveisimo, miško atkūrimo, 
miškų naikinimo ir miškų tvarkymo – ir 
šiai žemės ūkio veiklai – ganyklų 
tvarkymo ir pasėlių tvarkymo. Be to, jame 
turėtų būti numatytos savanoriškos 
apskaitos taisyklės, taikomos augalijos 
atkūrimui, šlapynių drenažui ir drėgnumo 
atkūrimui;

veiklai – miško įveisimo, miško atkūrimo, 
miškų naikinimo ir miškų tvarkymo.  Be 
to, jame turėtų būti numatytos savanoriškos 
apskaitos taisyklės, taikomos ganyklų 
tvarkymo ir pasėlių tvarkymo žemės ūkio 
veiklai, taip pat augalijos atkūrimui, 
šlapynių drenažui ir drėgnumo atkūrimui;

Or. de

Pakeitimas 91
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) LULUCF apskaitos taisyklės turėtų 
padėti įvertinti žemės ūkio ir 
miškininkystės sektorių pastangas vis 
labiau mažinti išmetamą ŠESD kiekį 
keičiant žemės išteklių naudojimo 
metodus. Šiame sprendime turėtų būtų 
numatytos privalomos apskaitos taisyklės, 
kurios būtų taikomos šiai miškininkystės 
veiklai – miško įveisimo, miško atkūrimo, 
miškų naikinimo ir miškų tvarkymo – ir 
šiai žemės ūkio veiklai – ganyklų 
tvarkymo ir pasėlių tvarkymo. Be to, jame 
turėtų būti numatytos savanoriškos 
apskaitos taisyklės, taikomos augalijos 
atkūrimui, šlapynių drenažui ir drėgnumo 
atkūrimui;

(4) LULUCF apskaitos taisyklės turėtų 
padėti įvertinti žemės ūkio ir 
miškininkystės sektorių pastangas vis 
labiau mažinti išmetamą ŠESD kiekį 
keičiant žemės išteklių naudojimo 
metodus. Šiame sprendime turėtų būtų 
numatytos privalomos apskaitos taisyklės, 
kurios būtų taikomos šiai miškininkystės 
veiklai – miško įveisimo, miško atkūrimo, 
miškų naikinimo ir miškų tvarkymo. Be to, 
jame turėtų būti numatytos savanoriškos 
apskaitos taisyklės, taikomos ganyklų 
tvarkymo ir pasėlių tvarkymo žemės ūkio 
veiklai ir augalijos atkūrimui, šlapynių 
drenažui ir drėgnumo atkūrimui;

Or. pl

Pakeitimas 92
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) LULUCF apskaitos taisyklės turėtų
padėti įvertinti žemės ūkio ir 
miškininkystės sektorių pastangas vis 
labiau mažinti išmetamą ŠESD kiekį 
keičiant žemės išteklių naudojimo 
metodus. Šiame sprendime turėtų būtų 
numatytos privalomos apskaitos taisyklės, 
kurios būtų taikomos šiai miškininkystės 
veiklai – miško įveisimo, miško atkūrimo, 
miškų naikinimo ir miškų tvarkymo – ir 
šiai žemės ūkio veiklai – ganyklų tvarkymo 
ir pasėlių tvarkymo. Be to, jame turėtų būti 
numatytos savanoriškos apskaitos 
taisyklės, taikomos augalijos atkūrimui, 
šlapynių drenažui ir drėgnumo atkūrimui;

(4) LULUCF apskaitos taisyklėse turėtų
būti atsižvelgiama į žemės ūkio ir 
miškininkystės sektorių pastangas vis 
labiau mažinti išmetamą ŠESD kiekį 
keičiant žemės išteklių naudojimo 
metodus. Sąjunga ir jos valstybės narės 
turėtų bendrai įvykdyti įsipareigojimą dėl 
didžiausio 3,5 proc. lygio, kaip nurodyta 
Durbane priimtame JTBKKK sprendime 
2/CMP.7. Šio bendro įsipareigojimų 
vykdymo tvarką parengia Komisija 
atskirame antrajame LULUCF teisės aktų 
rinkinio teisėkūros procedūra priimame 
akte dėl LULUCF sektoriaus oficialaus 
įtraukimo į Sąjungos ir valstybių narių 
įsipareigojimus mažinti išmetamą ŠESD 
kiekį. Šiame sprendime turėtų būtų 
numatytos privalomos apskaitos taisyklės, 
kurios būtų taikomos šiai miškininkystės 
veiklai – miško įveisimo, miško atkūrimo, 
miškų naikinimo ir miškų tvarkymo – ir 
šiai žemės ūkio veiklai – ganyklų tvarkymo 
ir pasėlių tvarkymo. Be to, jame turėtų būti 
numatytos savanoriškos apskaitos 
taisyklės, taikomos augalijos atkūrimui, 
šlapynių drenažui ir drėgnumo atkūrimui;

Or. en

Pakeitimas 93
Gaston Franco, Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) LULUCF apskaitos taisyklės turėtų 
padėti įvertinti žemės ūkio ir 
miškininkystės sektorių pastangas vis 
labiau mažinti išmetamą ŠESD kiekį 
keičiant žemės išteklių naudojimo 
metodus. Šiame sprendime turėtų būtų 

(4) LULUCF apskaitos taisyklės turėtų 
padėti įvertinti žemės ūkio ir 
miškininkystės sektorių pastangas vis 
labiau mažinti išmetamą ŠESD kiekį 
keičiant žemės išteklių naudojimo 
metodus. Šiame sprendime turėtų būtų 
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numatytos privalomos apskaitos taisyklės, 
kurios būtų taikomos šiai miškininkystės 
veiklai – miško įveisimo, miško atkūrimo, 
miškų naikinimo ir miškų tvarkymo – ir 
šiai žemės ūkio veiklai – ganyklų 
tvarkymo ir pasėlių tvarkymo. Be to, jame 
turėtų būti numatytos savanoriškos 
apskaitos taisyklės, taikomos augalijos 
atkūrimui, šlapynių drenažui ir drėgnumo 
atkūrimui;

numatytos privalomos apskaitos taisyklės, 
kurios būtų taikomos šiai miškininkystės 
veiklai – miško įveisimo, miško atkūrimo, 
miškų naikinimo ir miškų tvarkymo. Be to, 
jame turėtų būti numatytos savanoriškos 
apskaitos taisyklės, taikomos augalijos 
atkūrimui, šlapynių drenažui ir drėgnumo 
atkūrimui ir ganyklų tvarkymo ir pasėlių 
tvarkymo žemės ūkio veiklai;

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – laikytis to, dėl ko susitarta Durbane.

Pakeitimas 94
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) LULUCF apskaitos taisyklės turėtų 
padėti įvertinti žemės ūkio ir 
miškininkystės sektorių pastangas vis 
labiau mažinti išmetamą ŠESD kiekį 
keičiant žemės išteklių naudojimo 
metodus. Šiame sprendime turėtų būtų 
numatytos privalomos apskaitos taisyklės, 
kurios būtų taikomos šiai miškininkystės 
veiklai – miško įveisimo, miško atkūrimo, 
miškų naikinimo ir miškų tvarkymo – ir 
šiai žemės ūkio veiklai – ganyklų 
tvarkymo ir pasėlių tvarkymo. Be to, jame 
turėtų būti numatytos savanoriškos 
apskaitos taisyklės, taikomos augalijos 
atkūrimui, šlapynių drenažui ir drėgnumo 
atkūrimui;

(4) LULUCF apskaitos taisyklės turėtų 
padėti įvertinti žemės ūkio ir 
miškininkystės sektorių pastangas vis 
labiau mažinti išmetamą ŠESD kiekį 
keičiant žemės išteklių naudojimo 
metodus. Šiame sprendime turėtų būtų 
numatytos privalomos apskaitos taisyklės, 
kurios būtų taikomos šiai miškininkystės 
veiklai – miško įveisimo, miško atkūrimo, 
miškų naikinimo ir miškų tvarkymo. Be to, 
jame turėtų būti numatytos savanoriškos 
apskaitos taisyklės, taikomos augalijos 
atkūrimui, šlapynių drenažui ir drėgnumo 
atkūrimui ir ganyklų tvarkymo ir pasėlių 
tvarkymo žemės ūkio veiklai;

Or. en
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Pakeitimas 95
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) LULUCF apskaitos taisyklės turėtų 
padėti įvertinti žemės ūkio ir 
miškininkystės sektorių pastangas vis 
labiau mažinti išmetamą ŠESD kiekį 
keičiant žemės išteklių naudojimo 
metodus. Šiame sprendime turėtų būtų 
numatytos privalomos apskaitos taisyklės, 
kurios būtų taikomos šiai miškininkystės 
veiklai – miško įveisimo, miško atkūrimo, 
miškų naikinimo ir miškų tvarkymo – ir 
šiai žemės ūkio veiklai – ganyklų 
tvarkymo ir pasėlių tvarkymo. Be to, jame 
turėtų būti numatytos savanoriškos 
apskaitos taisyklės, taikomos augalijos 
atkūrimui, šlapynių drenažui ir drėgnumo 
atkūrimui;

(4) LULUCF apskaitos taisyklės turėtų 
padėti įvertinti žemės ūkio ir 
miškininkystės sektorių pastangas vis 
labiau mažinti išmetamą ŠESD kiekį 
keičiant žemės išteklių naudojimo 
metodus. Šiame sprendime turėtų būtų 
numatytos privalomos apskaitos taisyklės, 
kurios būtų taikomos šiai miškininkystės 
veiklai – miško įveisimo, miško atkūrimo, 
miškų naikinimo ir miškų tvarkymo. Be to, 
jame turėtų būti numatytos savanoriškos 
apskaitos taisyklės, taikomos ganyklų 
tvarkymo ir pasėlių tvarkymo žemės ūkio 
veiklai; augalijos atkūrimui, šlapynių 
drenažui ir drėgnumo atkūrimui;

Or. en

Pakeitimas 96
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) LULUCF apskaitos taisyklės turėtų
padėti įvertinti žemės ūkio ir 
miškininkystės sektorių pastangas vis 
labiau mažinti išmetamą ŠESD kiekį 
keičiant žemės išteklių naudojimo 
metodus. Šiame sprendime turėtų būtų 
numatytos privalomos apskaitos taisyklės, 
kurios būtų taikomos šiai miškininkystės 
veiklai – miško įveisimo, miško atkūrimo, 
miškų naikinimo ir miškų tvarkymo – ir 
šiai žemės ūkio veiklai – ganyklų tvarkymo 

(4) LULUCF apskaitos taisyklėse turėtų
būti atsižvelgiama į žemės ūkio ir 
miškininkystės sektorių pastangas vis 
labiau mažinti išmetamą ŠESD kiekį 
keičiant žemės išteklių naudojimo 
metodus. Sąjunga ir jos valstybės narės 
turėtų bendrai įvykdyti įsipareigojimą dėl 
didžiausio 3,5 proc. lygio, kaip nurodyta 
Durbane priimtame JTBKKK sprendime 
2/CMP.7. Šio bendro įsipareigojimų 
vykdymo tvarką parengia Komisija 
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ir pasėlių tvarkymo. Be to, jame turėtų būti 
numatytos savanoriškos apskaitos 
taisyklės, taikomos augalijos atkūrimui, 
šlapynių drenažui ir drėgnumo atkūrimui;

atskirame antrajame LULUCF teisės aktų 
rinkinio teisėkūros procedūra priimame 
akte dėl LULUCF sektoriaus oficialaus 
įtraukimo į Sąjungos ir valstybių narių 
įsipareigojimus mažinti išmetamą ŠESD 
kiekį. Šiame sprendime turėtų būtų 
numatytos privalomos apskaitos taisyklės, 
kurios būtų taikomos šiai miškininkystės 
veiklai – miško įveisimo, miško atkūrimo, 
miškų naikinimo ir miškų tvarkymo – ir 
šiai žemės ūkio veiklai – ganyklų tvarkymo 
ir pasėlių tvarkymo. Be to, jame turėtų būti 
numatytos savanoriškos apskaitos 
taisyklės, taikomos augalijos atkūrimui, 
šlapynių drenažui ir drėgnumo atkūrimui;

Or. en

Pakeitimas 97
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti Sąjungos LULUCF 
sektoriui taikomų apskaitos taisyklių
aplinkosauginį naudingumą, šios taisyklės 
turėtų būti grindžiamos Šalių 
Konferencijos, laikomos Kioto protokolo 
Šalių susitikimu, sprendimuose -/CMP.7 ir 
16/CMP.1 nustatytais apskaitos principais;

(5) siekiant užtikrinti Sąjungos LULUCF 
sektoriui taikomos LULUCF apskaitos 
aplinkosauginį naudingumą, šios taisyklės 
turėtų būti grindžiamos Šalių 
Konferencijos, laikomos Kioto protokolo 
Šalių susitikimu, sprendimuose 2/CMP.7 ir 
16/CMP.1 nustatytais apskaitos principais;

Or. en

Pagrindimas

Šio pasiūlymo dėl sprendimo tikslas yra valstybėms narėms suteikti sistemą, kuria būtų 
pagerinamas jų nacionalinė ŠESD apskaita (būtent, LULUCF). Tuomet tai yra „veikla“, o ne 
tikslų nustatymas Todėl vietoje termino „apskaita“ turėtų būti terminas „ataskaitų teikimas“, 
tačiau atsižvelgiant į naudą, kurią gali duoti skirtinga veikla (pvz., „miškų tvarkymas“ yra 
absorbentas), 3 straipsnio pavadinime naudojama formuluotė yra tinkamesnė: „vykdyti 
LULUCF apskaitą“, kai turima omenyje LULUCF apskritai, o ne tik miškų tvarkymą.
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Pakeitimas 98
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti Sąjungos LULUCF 
sektoriui taikomų apskaitos taisyklių 
aplinkosauginį naudingumą, šios taisyklės 
turėtų būti grindžiamos Šalių 
Konferencijos, laikomos Kioto protokolo 
Šalių susitikimu, sprendimuose -/CMP.7 ir 
16/CMP.1 nustatytais apskaitos principais;

(5) siekiant užtikrinti Sąjungos LULUCF 
sektoriui taikomų apskaitos taisyklių 
aplinkosauginį naudingumą, šios taisyklės 
turėtų būti grindžiamos Šalių 
Konferencijos, laikomos Kioto protokolo 
Šalių susitikimu, sprendimuose -/CMP.7 ir 
16/CMP.1 nustatytais apskaitos principais
ir atsižvelgiant į valstybių narių skirtumus 
bei ypatumus;

Or. lt

Pakeitimas 99
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti Sąjungos LULUCF 
sektoriui taikomų apskaitos taisyklių 
aplinkosauginį naudingumą, šios taisyklės 
turėtų būti grindžiamos Šalių 
Konferencijos, laikomos Kioto protokolo 
Šalių susitikimu, sprendimuose -/CMP.7 ir 
16/CMP.1 nustatytais apskaitos principais;

(5) siekiant užtikrinti Sąjungos LULUCF 
sektoriui taikomų apskaitos taisyklių 
aplinkosauginį naudingumą, šios taisyklės 
turėtų būti grindžiamos Šalių 
Konferencijos, laikomos Kioto protokolo 
Šalių susitikimu, sprendimuose -/CMP.7, 
2/CMP.6 ir 16/CMP.1 nustatytais apskaitos
principais ir nuosekliai, palyginamai ir 
išsamiai taikomos Sąjungoje ir valstybėse 
narėse;

Or. en

Pakeitimas 100
Gaston Franco, Sophie Auconie
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Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) pagal apskaitos taisykles, paremtas 
sprendimu 2/CMP.7 ir sprendimu 
16/CMP.1 į apskaitą neleidžiama įtraukti 
pakeitimo poveikio, susijusio su nukirsto 
medžio produktų naudojimo energetikos 
ir medžiagų tikslams, kadangi dėl to 
atsirastų dviguba apskaita. Tačiau tuo 
miškininkystė labai prisideda prie klimato 
kaitos švelninimo. Todėl informavimo 
tikslais valstybės narės gali apskaičiuoti 
dėl miškų tvarkymo pakeitimo poveikio 
išvengtą išmetamo ŠESD kiekį. Tai 
padidintų politikos darną.

Or. en

Pakeitimas 101
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) apskaitos taisyklės turėtų padėti tiksliai 
įvertinti dėl žmogaus veiklos 
atsirandančius išmetamo ir pašalinamo 
ŠESD kiekio pokyčius. Todėl šiame 
sprendime turėtų būti numatyta, kad 
skirtingai LULUCF veiklai būtų taikomi 
specialūs apskaitos metodai. Kadangi su 
miško įveisimu, miško atkūrimu ir miškų 
naikinimu susijęs išmetamas ir pašalinamas 
ŠESD kiekis tiesiogiai priklauso nuo 
žmogaus veiklos, jis visas turėtų būti 
įtrauktas į apskaitą. Tačiau, atsižvelgiant į 
tai, kad ne visas tvarkant miškus išmetamas 
ir pašalinamas ŠESD kiekis yra susijęs su 
žmogaus veikla, ir siekiant, kad apskaitai 
neturėtų poveikio gamtos ir konkrečiai 
šaliai būdingi ypatumai, atitinkamose 

(6) apskaitos taisyklės turėtų padėti tiksliai 
įvertinti dėl žmogaus veiklos 
atsirandančius išmetamo ir pašalinamo 
ŠESD kiekio pokyčius Todėl šiame 
sprendime turėtų būti numatyta, kad 
skirtingai LULUCF veiklai būtų taikomi 
specialūs apskaitos metodai. Kadangi su 
miško įveisimu, miško atkūrimu ir miškų 
naikinimu susijęs išmetamas ir pašalinamas 
ŠESD kiekis tiesiogiai priklauso nuo 
žmogaus veiklos, jis visas turėtų būti 
įtrauktas į apskaitą. Tačiau, atsižvelgiant į 
tai, kad ne visas tvarkant miškus išmetamas 
ir pašalinamas ŠESD kiekis yra susijęs su 
žmogaus veikla, ir siekiant, kad apskaitai 
neturėtų poveikio gamtos ir konkrečiai 
šaliai būdingi ypatumai, atitinkamose 
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apskaitos taisyklėse turėtų būti numatyta 
taikyti orientacinius lygius. Orientaciniai 
lygiai – tai su miškų tvarkymu valstybės 
narės teritorijoje susijęs numatomas 
metinis grynasis per ataskaitinio 
laikotarpio metus išmetamas ar 
pašalinamas ŠESD kiekis; tie lygiai turėtų 
būti nustatomi skaidriai, vadovaujantis 
Sprendimu -/CMP.7. Orientaciniai lygiai 
turėtų būti atnaujinami, atsižvelgiant į 
metodų patobulinimus arba valstybių 
narių turimus duomenis. Atsižvelgiant į 
prognozių, kuriomis grindžiami 
orientaciniai lygiai, neapibrėžtumą, 
apskaitos taisyklėse turėtų būti numatytos 
viršutinės ribos, taikytinos su miškų 
tvarkymu susijusiam grynajam išmetamam 
ir pašalinamam ŠESD kiekiui, kuris gali 
būti įtrauktas į apskaitą;

apskaitos taisyklėse turėtų būti numatyta 
taikyti orientacinius lygius. Orientaciniai 
lygiai – tai su miškų tvarkymu valstybės 
narės teritorijoje susijęs numatomas 
metinis grynasis per ataskaitinio 
laikotarpio metus išmetamas ar 
pašalinamas ŠESD kiekis; tie lygiai turėtų 
būti nustatomi skaidriai, vadovaujantis 
Sprendimu -/CMP.7. Orientaciniai lygiai 
turėtų būti suderinti su JTBKKK 
spendimais ir turėtų būti atnaujinami tik 
jei atnaujinami JTBKKK ar Kioto 
protokolo institucijų priimti orientaciniai 
lygiai. Atsižvelgiant į prognozių, kuriomis 
grindžiami orientaciniai lygiai, 
neapibrėžtumą, apskaitos taisyklėse turėtų 
būti numatytos viršutinės ribos, taikytinos 
su miškų tvarkymu susijusiam grynajam 
išmetamam ir pašalinamam ŠESD kiekiui, 
kuris gali būti įtrauktas į apskaitą;

Or. en

Pakeitimas 102
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) apskaitos taisyklės turėtų padėti tiksliai 
įvertinti dėl žmogaus veiklos 
atsirandančius išmetamo ir pašalinamo 
ŠESD kiekio pokyčius. Todėl šiame 
sprendime turėtų būti numatyta, kad 
skirtingai LULUCF veiklai būtų taikomi 
specialūs apskaitos metodai. Kadangi su 
miško įveisimu, miško atkūrimu ir miškų 
naikinimu susijęs išmetamas ir pašalinamas 
ŠESD kiekis tiesiogiai priklauso nuo 
žmogaus veiklos, jis visas turėtų būti 
įtrauktas į apskaitą. Tačiau, atsižvelgiant į 
tai, kad ne visas tvarkant miškus išmetamas 
ir pašalinamas ŠESD kiekis yra susijęs su 
žmogaus veikla, ir siekiant, kad apskaitai 

(6) apskaitos taisyklės turėtų padėti tiksliai 
įvertinti dėl žmogaus veiklos 
atsirandančius išmetamo ir pašalinamo 
ŠESD kiekio pokyčius Todėl šiame 
sprendime turėtų būti numatyta, kad 
skirtingai LULUCF veiklai būtų taikomi 
specialūs apskaitos metodai. Kadangi su 
miško įveisimu, miško atkūrimu ir miškų 
naikinimu susijęs išmetamas ir pašalinamas 
ŠESD kiekis tiesiogiai priklauso nuo 
žmogaus veiklos, jis visas turėtų būti 
įtrauktas į apskaitą. Tačiau, atsižvelgiant į 
tai, kad ne visas tvarkant miškus išmetamas 
ir pašalinamas ŠESD kiekis yra susijęs su 
žmogaus veikla, ir siekiant, kad apskaitai 
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neturėtų poveikio gamtos ir konkrečiai 
šaliai būdingi ypatumai, atitinkamose 
apskaitos taisyklėse turėtų būti numatyta 
taikyti orientacinius lygius. Orientaciniai 
lygiai – tai su miškų tvarkymu valstybės 
narės teritorijoje susijęs numatomas 
metinis grynasis per ataskaitinio 
laikotarpio metus išmetamas ar 
pašalinamas ŠESD kiekis; tie lygiai turėtų 
būti nustatomi skaidriai, vadovaujantis 
Sprendimu -/CMP.7. Orientaciniai lygiai 
turėtų būti atnaujinami, atsižvelgiant į 
metodų patobulinimus arba valstybių 
narių turimus duomenis. Atsižvelgiant į 
prognozių, kuriomis grindžiami 
orientaciniai lygiai, neapibrėžtumą, 
apskaitos taisyklėse turėtų būti numatytos 
viršutinės ribos, taikytinos su miškų 
tvarkymu susijusiam grynajam 
išmetamam ir pašalinamam ŠESD 
kiekiui, kuris gali būti įtrauktas į 
apskaitą;

neturėtų poveikio gamtos ir konkrečiai 
šaliai būdingi ypatumai, atitinkamose 
apskaitos taisyklėse turėtų būti numatyta 
taikyti orientacinius lygius. Orientaciniai 
lygiai – tai su miškų tvarkymu valstybės 
narės teritorijoje susijęs numatomas 
metinis grynasis per ataskaitinio 
laikotarpio metus išmetamas ar 
pašalinamas ŠESD kiekis; tie lygiai turėtų 
būti nustatomi skaidriai, vadovaujantis 
Sprendimu -/CMP.7. Orientaciniai lygiai 
turėtų būti suderinti su JTBKKK 
spendimais.

Or. en

Pagrindimas

ES dabartinius orientacinius lygius priėmė JTBKKK proceso metu. Valstybių narių 
orientaciniai lygiai gali būti keičiami tik tuomet, kai jie keičiami JTBKKK. Nustatydama 
naujas taisykles ES daro neigiamą poveiki šiuo metu vykstančioms deryboms dėl pasaulinio 
susitarimo dėl klimato.

Pakeitimas 103
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) apskaitos taisyklės turėtų padėti tiksliai 
įvertinti dėl žmogaus veiklos 
atsirandančius išmetamo ir pašalinamo 
ŠESD kiekio pokyčius. Todėl šiame 
sprendime turėtų būti numatyta, kad 
skirtingai LULUCF veiklai būtų taikomi 

(6) LULUCF apskaita turėtų padėti tiksliai 
įvertinti dėl žmogaus veiklos 
atsirandančius išmetamo ir pašalinamo 
ŠESD kiekio pokyčius Todėl šiame 
sprendime turėtų būti numatyta, kad 
skirtingai LULUCF veiklai būtų taikomi 
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specialūs apskaitos metodai. Kadangi su 
miško įveisimu, miško atkūrimu ir miškų 
naikinimu susijęs išmetamas ir pašalinamas 
ŠESD kiekis tiesiogiai priklauso nuo 
žmogaus veiklos, jis visas turėtų būti 
įtrauktas į apskaitą. Tačiau, atsižvelgiant į 
tai, kad ne visas tvarkant miškus išmetamas 
ir pašalinamas ŠESD kiekis yra susijęs su 
žmogaus veikla, ir siekiant, kad apskaitai 
neturėtų poveikio gamtos ir konkrečiai 
šaliai būdingi ypatumai, atitinkamose 
apskaitos taisyklėse turėtų būti numatyta 
taikyti orientacinius lygius. Orientaciniai 
lygiai – tai su miškų tvarkymu valstybės 
narės teritorijoje susijęs numatomas 
metinis grynasis per ataskaitinio 
laikotarpio metus išmetamas ar 
pašalinamas ŠESD kiekis; tie lygiai turėtų 
būti nustatomi skaidriai, vadovaujantis 
Sprendimu -/CMP.7. Orientaciniai lygiai 
turėtų būti atnaujinami, atsižvelgiant į 
metodų patobulinimus arba valstybių narių 
turimus duomenis. Atsižvelgiant į 
prognozių, kuriomis grindžiami 
orientaciniai lygiai, neapibrėžtumą, 
apskaitos taisyklėse turėtų būti numatytos 
viršutinės ribos, taikytinos su miškų 
tvarkymu susijusiam grynajam išmetamam 
ir pašalinamam ŠESD kiekiui, kuris gali 
būti įtrauktas į apskaitą;

specialūs apskaitos metodai. Kadangi su 
miško įveisimu, miško atkūrimu ir miškų 
naikinimu susijęs išmetamas ir pašalinamas 
ŠESD kiekis tiesiogiai priklauso nuo 
žmogaus veiklos, jis visas turėtų būti 
įtrauktas į apskaitą. Tačiau, atsižvelgiant į 
tai, kad ne visas tvarkant miškus išmetamas 
ir pašalinamas ŠESD kiekis yra susijęs su 
žmogaus veikla, ir siekiant, kad apskaitai 
neturėtų poveikio gamtos ir konkrečiai 
šaliai būdingi ypatumai, atitinkamose 
apskaitos taisyklėse turėtų būti numatyta 
taikyti orientacinius lygius. Orientaciniai 
lygiai – tai su miškų tvarkymu valstybės 
narės teritorijoje susijęs numatomas 
metinis grynasis per ataskaitinio 
laikotarpio metus išmetamas ar 
pašalinamas ŠESD kiekis; tie lygiai turėtų 
būti nustatomi skaidriai, vadovaujantis 
Sprendimu -/CMP.7. Orientaciniai lygiai 
turėtų būti atnaujinami, atsižvelgiant į 
metodų patobulinimus arba valstybių narių 
turimus duomenis. Atsižvelgiant į 
prognozių, kuriomis grindžiami 
orientaciniai lygiai, neapibrėžtumą, 
apskaitos taisyklėse turėtų būti numatytos 
viršutinės ribos, taikytinos su miškų 
tvarkymu susijusiam grynajam išmetamam 
ir pašalinamam ŠESD kiekiui, kuris gali 
būti įtrauktas į apskaitą;

Or. en

Pagrindimas

Šio pasiūlymo dėl sprendimo tikslas yra valstybėms narėms suteikti sistemą, kuria būtų 
pagerinamas jų nacionalinė ŠESD apskaita (būtent, LULUCF). Tuomet tai yra „veikla“, o ne 
tikslų nustatymas Todėl vietoje termino „apskaita“ turėtų būti terminas „ataskaitų teikimas“, 
tačiau atsižvelgiant į naudą, kurią gali duoti skirtinga veikla (pvz., „miškų tvarkymas“ yra 
absorbentas), 3 straipsnio pavadinime naudojama formuluotė yra tinkamesnė: „vykdyti 
LULUCF apskaitą“, kai turima omenyje LULUCF apskritai, o ne tik miškų tvarkymą.

Pakeitimas 104
Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) apskaitos taisyklės turėtų padėti tiksliai 
įvertinti dėl žmogaus veiklos 
atsirandančius išmetamo ir pašalinamo 
ŠESD kiekio pokyčius. Todėl šiame 
sprendime turėtų būti numatyta, kad 
skirtingai LULUCF veiklai būtų taikomi 
specialūs apskaitos metodai. Kadangi su 
miško įveisimu, miško atkūrimu ir miškų 
naikinimu susijęs išmetamas ir pašalinamas 
ŠESD kiekis tiesiogiai priklauso nuo 
žmogaus veiklos, jis visas turėtų būti 
įtrauktas į apskaitą. Tačiau, atsižvelgiant į 
tai, kad ne visas tvarkant miškus išmetamas 
ir pašalinamas ŠESD kiekis yra susijęs su 
žmogaus veikla, ir siekiant, kad apskaitai 
neturėtų poveikio gamtos ir konkrečiai 
šaliai būdingi ypatumai, atitinkamose 
apskaitos taisyklėse turėtų būti numatyta 
taikyti orientacinius lygius. Orientaciniai 
lygiai – tai su miškų tvarkymu valstybės 
narės teritorijoje susijęs numatomas 
metinis grynasis per ataskaitinio 
laikotarpio metus išmetamas ar 
pašalinamas ŠESD kiekis; tie lygiai turėtų 
būti nustatomi skaidriai, vadovaujantis 
Sprendimu -/CMP.7. Orientaciniai lygiai 
turėtų būti atnaujinami, atsižvelgiant į 
metodų patobulinimus arba valstybių narių 
turimus duomenis. Atsižvelgiant į 
prognozių, kuriomis grindžiami 
orientaciniai lygiai, neapibrėžtumą, 
apskaitos taisyklėse turėtų būti numatytos 
viršutinės ribos, taikytinos su miškų 
tvarkymu susijusiam grynajam išmetamam 
ir pašalinamam ŠESD kiekiui, kuris gali 
būti įtrauktas į apskaitą;

(6) apskaitos taisyklės turėtų padėti tiksliai
įvertinti dėl žmogaus veiklos 
atsirandančius išmetamo ir pašalinamo 
ŠESD kiekio pokyčius. Todėl šiame 
sprendime turėtų būti numatyta, kad 
skirtingai LULUCF veiklai būtų taikomi 
specialūs apskaitos metodai. Kadangi su 
miško įveisimu, miško atkūrimu ir miškų 
naikinimu susijęs išmetamas ir pašalinamas 
ŠESD kiekis tiesiogiai priklauso nuo 
žmogaus veiklos, jis visas turėtų būti 
įtrauktas į apskaitą. Tačiau, atsižvelgiant į 
tai, kad ne visas tvarkant miškus išmetamas 
ir pašalinamas ŠESD kiekis yra susijęs su 
žmogaus veikla, ir siekiant, kad apskaitai 
neturėtų poveikio gamtos ir konkrečiai 
šaliai būdingi ypatumai, atitinkamose 
apskaitos taisyklėse turėtų būti numatyta 
taikyti orientacinius lygius. Orientaciniai 
lygiai – tai su miškų tvarkymu valstybės 
narės teritorijoje susijęs numatomas 
metinis grynasis per ataskaitinio 
laikotarpio metus išmetamas ar 
pašalinamas ŠESD kiekis; tie lygiai turėtų 
būti nustatomi skaidriai, vadovaujantis 
Sprendimu -/CMP.7. Orientaciniai lygiai 
turėtų būti atnaujinami, atsižvelgiant į 
metodų patobulinimus arba valstybių narių 
turimus duomenis. Atsižvelgiant į 
prognozių, kuriomis grindžiami 
orientaciniai lygiai, neapibrėžtumą, 
apskaitos taisyklėse turėtų būti numatytos 
viršutinės ribos, taikytinos su miškų 
tvarkymu susijusiam grynajam išmetamam 
ir pašalinamam ŠESD kiekiui, kuris gali 
būti įtrauktas į apskaitą; Sąjunga kito 
ataskaitinio laikotarpio metu darbartinį 
orientacinių lygių nustatymo metodą 
siekia pakeisti visapusiškesniu metodu ir 
atitinkamai pritaikyti šį sprendimą.

Or. en
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Pakeitimas 105
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) apskaitos taisyklėse turėtų būti 
tinkamai atspindimas teigiamas ŠESD 
dujų saugojimo medienoje ir medienos 
produktuose indėlis ir jomis turėtų būti 
prisidedama prie didesnio miškų, kaip 
išteklių, naudojimo taikant tvaraus miškų 
tvarkymo sistemą ir platesnio medienos 
produktų naudojimo.

Or. de

Pakeitimas 106
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) apskaitos taisyklės turėtų padėti 
užtikrinti, kad valstybių narių apskaitoje 
būtų tiksliai nurodyta, kada išmetamos su 
nukirsto medžio produktais susijusios 
ŠESD, kad būtų skatinamas ilgu gyvavimo 
ciklu pasižyminčių nukirsto medžio 
produktų naudojimas. Todėl su nukirsto 
medžio produktais susijusiam išmetamam 
ŠESD kiekiui taikoma pirmojo laipsnio 
irimo funkcija turėtų atitikti 2006 m. 
Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos (TKKK) nacionalinės šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų apskaitos gairėse 
pateiktą 12.1 lygtį, o susijusios 
numatytosios pusėjimo vertės turėtų būti 
grindžiamos 2003 m. TKKK žemės 
naudojimo, žemės naudojimo paskirties 

(7) miškų tvarkymo apskaitos taisyklės 
turėtų padėti užtikrinti, kad valstybių narių 
apskaitoje būtų tiksliai nurodyta, kada 
išmetamos su nukirsto medžio produktais 
susijusios ŠESD, kad būtų skatinamas ilgu 
gyvavimo ciklu pasižyminčių nukirsto 
medžio produktų naudojimas. Todėl su 
nukirsto medžio produktais susijusiam 
išmetamam ŠESD kiekiui taikoma pirmojo 
laipsnio irimo funkcija turėtų atitikti 
2006 m. Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos (TKKK) nacionalinės šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų apskaitos gairėse 
pateiktą 12.1 lygtį, o susijusios 
numatytosios pusėjimo vertės turėtų būti 
grindžiamos 2003 m. TKKK žemės 
naudojimo, žemės naudojimo paskirties 
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keitimo ir miškininkystės gerosios patirties 
rekomendacijose pateiktos 3a.1.3 lentelės 
duomenimis;

keitimo ir miškininkystės gerosios patirties 
rekomendacijose pateiktos 3a.1.3 lentelės 
duomenimis;

Or. en

Pagrindimas

Šio pasiūlymo dėl sprendimo tikslas yra valstybėms narėms suteikti sistemą, kuria būtų 
pagerinamas jų nacionalinė ŠESD apskaita (būtent, LULUCF). Tuomet tai yra „veikla“, o ne 
tikslų nustatymas Todėl vietoje termino „apskaita“ turėtų būti terminas „ataskaitų teikimas“, 
tačiau atsižvelgiant į naudą, kurią gali duoti skirtinga veikla (pvz., „miškų tvarkymas“ yra 
absorbentas), 3 straipsnio pavadinime naudojama formuluotė yra tinkamesnė: „vykdyti 
LULUCF apskaitą“, kai turima omenyje LULUCF apskritai, o ne tik miškų tvarkymą.

Pakeitimas 107
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) apskaitos taisyklės turėtų padėti 
užtikrinti, kad valstybių narių apskaitoje 
būtų tiksliai nurodyta, kada išmetamos su 
nukirsto medžio produktais susijusios 
ŠESD, kad būtų skatinamas ilgu gyvavimo 
ciklu pasižyminčių nukirsto medžio 
produktų naudojimas. Todėl su nukirsto 
medžio produktais susijusiam išmetamam 
ŠESD kiekiui taikoma pirmojo laipsnio 
irimo funkcija turėtų atitikti 2006 m. 
Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos (TKKK) nacionalinės šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų apskaitos gairėse 
pateiktą 12.1 lygtį, o susijusios 
numatytosios pusėjimo vertės turėtų būti 
grindžiamos 2003 m. TKKK žemės 
naudojimo, žemės naudojimo paskirties 
keitimo ir miškininkystės gerosios patirties 
rekomendacijose pateiktos 3a.1.3 lentelės 
duomenimis;

(7) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama nustatyti apskaitos taisykles ir 
pusėjimo vertes. Šios taisyklės ir vertės
turėtų padėti užtikrinti, kad valstybių narių 
apskaitoje būtų tiksliai nurodyta, kada 
išmetamos su nukirsto medžio produktais 
susijusios ŠESD, kad būtų skatinamas ilgu 
gyvavimo ciklu pasižyminčių nukirsto 
medžio produktų naudojimas. Todėl su 
nukirsto medžio produktais susijusiam 
išmetamam ŠESD kiekiui taikoma pirmojo 
laipsnio irimo funkcija turėtų atitikti 
2006 m. Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos (TKKK) nacionalinės šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų apskaitos gairėse 
pateiktą 12.1 lygtį, o susijusios 
numatytosios pusėjimo vertės turėtų būti 
grindžiamos 2003 m. TKKK žemės 
naudojimo, žemės naudojimo paskirties 
keitimo ir miškininkystės gerosios patirties 
rekomendacijose pateiktos 3a.1.3 lentelės 
duomenimis;
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Or. sv

Pakeitimas 108
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) apskaitos taisyklės turėtų padėti 
užtikrinti, kad valstybių narių apskaitoje 
būtų tiksliai nurodyta, kada išmetamos su 
nukirsto medžio produktais susijusios 
ŠESD, kad būtų skatinamas ilgu gyvavimo 
ciklu pasižyminčių nukirsto medžio 
produktų naudojimas. Todėl su nukirsto 
medžio produktais susijusiam išmetamam 
ŠESD kiekiui taikoma pirmojo laipsnio 
irimo funkcija turėtų atitikti 2006 m. 
Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos (TKKK) nacionalinės šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų apskaitos gairėse 
pateiktą 12.1 lygtį, o susijusios 
numatytosios pusėjimo vertės turėtų būti 
grindžiamos 2003 m. TKKK žemės 
naudojimo, žemės naudojimo paskirties 
keitimo ir miškininkystės gerosios patirties 
rekomendacijose pateiktos 3a.1.3 lentelės 
duomenimis;

(7) apskaitos taisyklės turėtų padėti 
užtikrinti, kad valstybių narių apskaitoje 
būtų tiksliai nurodyta, kada išmetamos su 
nukirsto medžio produktais susijusios 
ŠESD, kad būtų skatinamas ilgu gyvavimo 
ciklu pasižyminčių nukirsto medžio 
produktų naudojimas. Todėl su nukirsto 
medžio produktais susijusiam išmetamam 
ŠESD kiekiui taikoma pirmojo laipsnio 
irimo funkcija turėtų atitikti 2006 m. 
Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos (TKKK) nacionalinės šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų apskaitos gairėse 
pateiktą 12.1 lygtį, o susijusios 
numatytosios pusėjimo vertės turėtų būti 
grindžiamos 2003 m. TKKK žemės 
naudojimo, žemės naudojimo paskirties 
keitimo ir miškininkystės gerosios patirties 
rekomendacijose pateiktos 3a.1.3 lentelės 
duomenimis; Sąjunga turėtų parengti 
energijai gaminti naudojamos biomasės, 
importuojamos iš trečiųjų šalių, tvarumo 
kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 109
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kadangi vykdant žemės ūkio veiklą 
išmetamas ir pašalinamas ŠESD kiekis 
skirtingais metais kinta daug mažiau nei 
vykdant miškininkystės veiklą, valstybės 
narės į apskaitą turėtų įtraukti baziniais 
metais vykdant pasėlių ir ganyklų 
tvarkymo veiklą išmestą ir pašalintą ŠESD 
kiekį, vadovaudamosi peržiūrėta savo 
pirmine duomenų apie baziniais metais 
išmestų ŠESD kiekį ataskaita, kurią jos 
pateikė JTBKKK pagal Šalių 
Konferencijos, laikomos Kioto protokolo 
Šalių susitikimu, Sprendimą 13/CMP.1;

(8) kadangi vykdant žemės ūkio veiklą 
išmetamas ir pašalinamas ŠESD kiekis 
skirtingais metais kinta mažiau nei vykdant 
miškininkystės veiklą, valstybės narės, 
kurios į apskaitą įtraukia baziniais metais 
vykdant pasėlių ir ganyklų tvarkymo veiklą 
išmestą ir pašalintą ŠESD kiekį, tai atlikti 
turėtų vadovaudamosi peržiūrėta savo 
pirmine duomenų apie baziniais metais 
išmestų ŠESD kiekį ataskaita, kurią jos 
pateikė JTBKKK pagal Šalių 
Konferencijos, laikomos Kioto protokolo 
Šalių susitikimu, Sprendimą 13/CMP.1;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant palengvinti nacionalinių ataskaitų teikimą ir išvengti iškraipymų, susijusių su 
skirtingomis sistemomis, labai svarbu, kad ES LULUCF sistema derėtų su tarptautinėmis 
taisyklėmis. Siūloma suderinti su tarptautine sistema (sprendimas 2/CMP.7 ir sprendimas 
16/CMP.1), kad būtų palengvinami nacionalinių ataskaitų teikimas, apskaita ir užtikrinama 
darna.

Pakeitimas 110
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kadangi vykdant žemės ūkio veiklą 
išmetamas ir pašalinamas ŠESD kiekis 
skirtingais metais kinta daug mažiau nei 
vykdant miškininkystės veiklą, valstybės 
narės į apskaitą turėtų įtraukti baziniais 
metais vykdant pasėlių ir ganyklų 
tvarkymo veiklą išmestą ir pašalintą ŠESD 
kiekį, vadovaudamosi peržiūrėta savo 
pirmine duomenų apie baziniais metais 
išmestų ŠESD kiekį ataskaita, kurią jos 
pateikė JTBKKK pagal Šalių 

(8) kadangi vykdant žemės ūkio veiklą 
išmetamas ir pašalinamas ŠESD kiekis 
skirtingais metais kinta daug mažiau nei 
vykdant miškininkystės veiklą, valstybės 
narės į apskaitą turėtų galėti pasirinkti
įtraukti baziniais metais vykdant pasėlių ir 
ganyklų tvarkymo veiklą išmestą ir 
pašalintą ŠESD kiekį, vadovaudamosi 
peržiūrėta savo pirmine duomenų apie 
baziniais metais išmestų ŠESD kiekį 
ataskaita, kurią jos pateikė JTBKKK pagal 
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Konferencijos, laikomos Kioto protokolo 
Šalių susitikimu, Sprendimą 13/CMP.1;

Šalių Konferencijos, laikomos Kioto 
protokolo Šalių susitikimu, Sprendimą 
13/CMP.1;

Or. lt

Pakeitimas 111
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) šlapynių drenažas ir drėgnumo 
atkūrimas apima iš durpynų, kuriuose 
saugomas labai didelis anglies kiekis, 
išmetamą ŠESD kiekį. Iš nykstančių ir 
drenuojamų durpynų išmetama apie 
5 proc. pasaulio ŠESD kiekio ir 2010 m. 
sudarė 3,5–4 proc. Sąjungos išmetamo 
ŠESD kiekio. Siekiant visiško skaidrumo, 
taip pat imtys pirmaujančio vaidmens 
sektoriuje, kuriame Sąjunga yra antra 
pagal išmetamą ŠESD kiekį, į valstybių 
narių apskaitą turėtų būti įtraukiamas dėl 
šlapynių drenažo ir drėgnumo atkūrimo 
išmetamas ir pašalinamas ŠESD kiekis.

Or. en

Pakeitimas 112
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ataskaitų apie išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį teikimo 
taisyklėms ir kitai su klimato kaita 
susijusiai informacijai, įskaitant 
informaciją apie LULUCF sektorių, 

(10) ataskaitų apie išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį teikimo 
taisyklėms ir kitai su klimato kaita 
susijusiai informacijai, įskaitant 
informaciją apie LULUCF sektorių, 
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taikomas Reglamentas (ES) Nr. .../... 
[Komisijos pateiktas Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei 
ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios 
nacionalinio bei Sąjungos lygmens 
informacijos teikimo mechanizmo 
pasiūlymas (COM/2011/0789 galutinis –
2011/0372 (COD)], todėl joms šis 
sprendimas netaikomas;

taikomas Reglamentas (ES) Nr. .../... 
[Komisijos pateiktas Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei 
ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios 
nacionalinio bei Sąjungos lygmens 
informacijos teikimo mechanizmo 
pasiūlymas (COM/2011/0789 galutinis –
2011/0372 (COD)], ir valstybės narės, 
vykdydamos stebėseną ir teikdamos 
ataskaitas, turėtų į jas atsižvelgti, nors šis 
sprendimas joms netaikomas;

Or. en

Pagrindimas

LULUCF veiksmų planais būtų sukuriama papildoma našta valstybių narių lygiu nesuteikiant 
aiškios pridėtinės vertės. Tuo būdu būtų sukuriamas besidubliuojantis reguliavimas, kadangi 
jie būtų taikomi tuo pačiu metu, kaip ir  žemės ūkio ir aplinkos priemonės, taikomos pagal 
bendros žemės ūkio politikos antrąjį ramstį.

Pakeitimas 113
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) valstybių narių LULUCF veiksmų 
planuose turėtų būti nustatytos 
priemonės, kuriomis būtų siekiama 
apriboti ar sumažinti LULUCF sektoriuje 
išmetamą ŠESD kiekį ir išlaikyti 
nepakitusį ar padidinti pašalinamą ŠESD 
kiekį. Kiekviename LULUCF veiksmų 
plane turėtų būti pateikta tam tikra šiame 
sprendime numatyta informacija. Be to, 
siekiant skatinti gerąją patirtį, šio 
sprendimo priede turėtų būti nustatytas 
priemonių, kurios taip pat galėtų būti 
įtrauktos į tuos planus, orientacinio 
pobūdžio sąrašas. Komisija turėtų 
periodiškai vertinti valstybių narių 
LULUCF veiksmų planų turinį ir 

Išbraukta.
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įgyvendinimą ir, jei reikia, teikti 
rekomendacijas, kad būtų sustiprinti 
valstybių narių veiksmai;

Or. en

Pagrindimas

Į šį sprendimą įtraukus nacionalinius veiksmų planus būtų sukuriamas besidubliuojantis 
reguliavimas, kadangi siūlomi veiksmų planai būtų taikomi konkuruojant su žemės ūkio ir 
aplinkos priemonėmis, taikomomis pagal bendros žemės ūkio politikos 2 ramstį.

Pakeitimas 114
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) valstybių narių LULUCF veiksmų 
planuose turėtų būti nustatytos 
priemonės, kuriomis būtų siekiama 
apriboti ar sumažinti LULUCF sektoriuje 
išmetamą ŠESD kiekį ir išlaikyti 
nepakitusį ar padidinti pašalinamą ŠESD 
kiekį. Kiekviename LULUCF veiksmų 
plane turėtų būti pateikta tam tikra šiame 
sprendime numatyta informacija. Be to, 
siekiant skatinti gerąją patirtį, šio 
sprendimo priede turėtų būti nustatytas 
priemonių, kurios taip pat galėtų būti 
įtrauktos į tuos planus, orientacinio 
pobūdžio sąrašas. Komisija turėtų 
periodiškai vertinti valstybių narių 
LULUCF veiksmų planų turinį ir 
įgyvendinimą ir, jei reikia, teikti 
rekomendacijas, kad būtų sustiprinti 
valstybių narių veiksmai;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme dėl veiksmų planų apima daugiau nei tai, dėl ko susitarta Durbane. 
Siūlomi LULUCF veiksmų planai taip pat prieštarauja faktui, kad ES nėra suteikta 
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kompetencija miškininkystės klausimais. Miškų tvarkymas ir miškų politika priklauso nuo 
nacionalinių sprendimų.

Pakeitimas 115
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) valstybių narių LULUCF veiksmų 
planuose turėtų būti nustatytos 
priemonės, kuriomis būtų siekiama 
apriboti ar sumažinti LULUCF sektoriuje 
išmetamą ŠESD kiekį ir išlaikyti 
nepakitusį ar padidinti pašalinamą ŠESD 
kiekį. Kiekviename LULUCF veiksmų 
plane turėtų būti pateikta tam tikra šiame 
sprendime numatyta informacija. Be to, 
siekiant skatinti gerąją patirtį, šio 
sprendimo priede turėtų būti nustatytas 
priemonių, kurios taip pat galėtų būti 
įtrauktos į tuos planus, orientacinio 
pobūdžio sąrašas. Komisija turėtų 
periodiškai vertinti valstybių narių 
LULUCF veiksmų planų turinį ir 
įgyvendinimą ir, jei reikia, teikti 
rekomendacijas, kad būtų sustiprinti 
valstybių narių veiksmai;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

LULUCF veiksmų planais būtų sukuriama papildoma našta valstybių narių lygiu nesuteikiant 
aiškios pridėtinės vertės. Tuo būdu būtų sukuriamas besidubliuojantis reguliavimas, kadangi 
jie būtų taikomi tuo pačiu metu, kaip ir  žemės ūkio ir aplinkos priemonės, taikomos pagal 
bendros žemės ūkio politikos antrąjį ramstį. Vietoje to valstybės narės tvarios miškotvarkos ir 
tvaraus žemės tvarkymo skatinimo priemones turėtų įtraukti į savo mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos augimo strategijas.

Pakeitimas 116
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) valstybių narių LULUCF veiksmų 
planuose turėtų būti nustatytos priemonės, 
kuriomis būtų siekiama apriboti ar 
sumažinti LULUCF sektoriuje išmetamą 
ŠESD kiekį ir išlaikyti nepakitusį ar
padidinti pašalinamą ŠESD kiekį. 
Kiekviename LULUCF veiksmų plane 
turėtų būti pateikta tam tikra šiame 
sprendime numatyta informacija. Be to, 
siekiant skatinti gerąją patirtį, šio 
sprendimo priede turėtų būti nustatytas 
priemonių, kurios taip pat galėtų būti 
įtrauktos į tuos planus, orientacinio 
pobūdžio sąrašas. Komisija turėtų 
periodiškai vertinti valstybių narių 
LULUCF veiksmų planų turinį ir 
įgyvendinimą ir, jei reikia, teikti 
rekomendacijas, kad būtų sustiprinti 
valstybių narių veiksmai;

(12) valstybių narių LULUCF veiksmų 
planuose turėtų būti nustatytos priemonės, 
kuriomis būtų siekiama apriboti ar 
sumažinti LULUCF sektoriuje išmetamą 
ŠESD kiekį ir išlaikyti nepakitusį ar 
padidinti pašalinamą ŠESD kiekį. Siekiant 
išvengti biurokratijos, valstybėms narėms 
turėtų būti leidžiama veiksmų planus 
įtraukti į jų dabartines LULUCF srities 
programas. Kiekviename LULUCF 
veiksmų plane turėtų būti pateikta tam tikra 
šiame sprendime numatyta informacija. Be 
to, siekiant skatinti gerąją patirtį, šio 
sprendimo priede turėtų būti nustatytas 
priemonių, kurios taip pat galėtų būti 
įtrauktos į tuos planus, orientacinio 
pobūdžio sąrašas.

Or. en

Pakeitimas 117
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) valstybių narių LULUCF veiksmų 
planuose turėtų būti nustatytos priemonės, 
kuriomis būtų siekiama apriboti ar 
sumažinti LULUCF sektoriuje išmetamą 
ŠESD kiekį ir išlaikyti nepakitusį ar 
padidinti pašalinamą ŠESD kiekį. 
Kiekviename LULUCF veiksmų plane 
turėtų būti pateikta tam tikra šiame 
sprendime numatyta informacija. Be to, 
siekiant skatinti gerąją patirtį, šio 

(12) valstybių narių LULUCF veiksmų 
planuose turėtų būti nustatytos priemonės, 
kuriomis būtų siekiama apriboti ar 
sumažinti LULUCF sektoriuje išmetamą 
ŠESD kiekį ir išlaikyti nepakitusį ar 
padidinti pašalinamą ŠESD kiekį. 
Kiekviename LULUCF veiksmų plane 
turėtų būti pateikta tam tikra šiame 
sprendime numatyta informacija. Be to, 
siekiant skatinti gerąją patirtį, šio 
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sprendimo priede turėtų būti nustatytas 
priemonių, kurios taip pat galėtų būti 
įtrauktos į tuos planus, orientacinio 
pobūdžio sąrašas. Komisija turėtų 
periodiškai vertinti valstybių narių 
LULUCF veiksmų planų turinį ir 
įgyvendinimą ir, jei reikia, teikti
rekomendacijas, kad būtų sustiprinti 
valstybių narių veiksmai; 

sprendimo priede turėtų būti nustatytas 
priemonių, kurios taip pat galėtų būti
įtrauktos į tuos planus, orientacinio 
pobūdžio sąrašas. Komisija turėtų 
periodiškai vertinti valstybių narių 
LULUCF veiksmų planų turinį ir 
įgyvendinimą ir, jei reikia, teikti praktines
rekomendacijas, kad būtų sustiprinti 
valstybių narių veiksmai;

Or. de

Pakeitimas 118
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) valstybių narių LULUCF veiksmų 
planuose turėtų būti nustatytos priemonės, 
kuriomis būtų siekiama apriboti ar 
sumažinti LULUCF sektoriuje išmetamą 
ŠESD kiekį ir išlaikyti nepakitusį ar 
padidinti pašalinamą ŠESD kiekį. 
Kiekviename LULUCF veiksmų plane 
turėtų būti pateikta tam tikra šiame 
sprendime numatyta informacija. Be to, 
siekiant skatinti gerąją patirtį, šio 
sprendimo priede turėtų būti nustatytas 
priemonių, kurios taip pat galėtų būti 
įtrauktos į tuos planus, orientacinio 
pobūdžio sąrašas. Komisija turėtų 
periodiškai vertinti valstybių narių 
LULUCF veiksmų planų turinį ir 
įgyvendinimą ir, jei reikia, teikti 
rekomendacijas, kad būtų sustiprinti 
valstybių narių veiksmai;

(12) valstybių narių LULUCF veiksmų 
planuose turėtų būti nustatytos priemonės, 
kuriomis būtų siekiama apriboti ar 
sumažinti LULUCF sektoriuje išmetamą 
ŠESD kiekį ir išlaikyti nepakitusį ar 
padidinti pašalinamą ŠESD kiekį. 
Kiekviename LULUCF veiksmų plane 
turėtų būti pateikta tam tikra šiame 
sprendime numatyta informacija. Be to, 
siekiant skatinti gerąją patirtį, šio 
sprendimo priede turėtų būti nustatytas 
priemonių, kurios taip pat galėtų būti 
įtrauktos į tuos planus, orientacinio 
pobūdžio sąrašas.

Or. pl

Pakeitimas 119
Christofer Fjellner
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Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) valstybių narių LULUCF veiksmų 
planuose turėtų būti nustatytos priemonės, 
kuriomis būtų siekiama apriboti ar 
sumažinti LULUCF sektoriuje išmetamą 
ŠESD kiekį ir išlaikyti nepakitusį ar 
padidinti pašalinamą ŠESD kiekį. 
Kiekviename LULUCF veiksmų plane 
turėtų būti pateikta tam tikra šiame 
sprendime numatyta informacija. Be to, 
siekiant skatinti gerąją patirtį, šio 
sprendimo priede turėtų būti nustatytas 
priemonių, kurios taip pat galėtų būti 
įtrauktos į tuos planus, orientacinio 
pobūdžio sąrašas. Komisija turėtų 
periodiškai vertinti valstybių narių 
LULUCF veiksmų planų turinį ir 
įgyvendinimą ir, jei reikia, teikti 
rekomendacijas, kad būtų sustiprinti 
valstybių narių veiksmai;

(12) valstybių narių LULUCF veiksmų 
planuose turėtų būti nustatytos priemonės, 
kuriomis būtų siekiama apriboti ar 
sumažinti LULUCF sektoriuje išmetamą 
ŠESD kiekį ir išlaikyti nepakitusį ar 
padidinti pašalinamą ŠESD kiekį. 
Kiekviename LULUCF veiksmų plane 
turėtų būti pateikta tam tikra šiame 
sprendime numatyta informacija. Be to, 
siekiant skatinti gerąją patirtį, šio 
sprendimo priede turėtų būti nustatytas 
priemonių, kurios taip pat galėtų būti 
įtrauktos į tuos planus, orientacinio 
pobūdžio sąrašas. Komisija turėtų 
periodiškai vertinti valstybių narių 
LULUCF veiksmų planų turinį ir 
įgyvendinimą ir, jei reikia, teikti 
rekomendacijas, kad būtų sustiprinti 
valstybių narių veiksmai; Šiame sprendime 
turėtų būti numatyta galimybė dalyvauti 
visuomenei rengiant, keičiant ir 
persvarstant šiuos planus.

Or. en

Pakeitimas 120
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) valstybių narių LULUCF veiksmų 
planuose turėtų būti nustatytos priemonės, 
kuriomis būtų siekiama apriboti ar 
sumažinti LULUCF sektoriuje išmetamą 
ŠESD kiekį ir išlaikyti nepakitusį ar 
padidinti pašalinamą ŠESD kiekį. 

(12) valstybių narių LULUCF veiksmų 
planuose turėtų būti nustatytos priemonės, 
kuriomis būtų siekiama apriboti ar 
sumažinti LULUCF sektoriuje išmetamą 
ŠESD kiekį ir išlaikyti nepakitusį ar 
padidinti pašalinamą ŠESD kiekį. 
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Kiekviename LULUCF veiksmų plane 
turėtų būti pateikta tam tikra šiame 
sprendime numatyta informacija. Be to, 
siekiant skatinti gerąją patirtį, šio 
sprendimo priede turėtų būti nustatytas 
priemonių, kurios taip pat galėtų būti 
įtrauktos į tuos planus, orientacinio 
pobūdžio sąrašas. Komisija turėtų 
periodiškai vertinti valstybių narių 
LULUCF veiksmų planų turinį ir 
įgyvendinimą ir, jei reikia, teikti 
rekomendacijas, kad būtų sustiprinti 
valstybių narių veiksmai; 

Kiekviename LULUCF veiksmų plane 
turėtų būti pateikta tam tikra šiame 
sprendime numatyta informacija.  Be to, 
siekiant skatinti gerąją patirtį, šio 
sprendimo priede turėtų būti nustatytas 
priemonių, kurios taip pat galėtų būti 
įtrauktos į tuos planus, orientacinio 
pobūdžio sąrašas. Tai turėtų būti daroma 
laikantis sprendimo dėl stebėsenos 
mechanizmų ir strategijų, siekiant 
pažangos pereinant prie mažo anglies 
dioksido kiekio išskiriančios visuomenės. 
Komisija turėtų periodiškai vertinti 
valstybių narių LULUCF veiksmų planų 
turinį ir įgyvendinimą ir, jei reikia, teikti 
rekomendacijas, kad būtų sustiprinti 
valstybių narių veiksmai;

Or. sv

Pakeitimas 121
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) valstybių narių LULUCF veiksmų 
planuose turėtų būti nustatytos priemonės, 
kuriomis būtų siekiama apriboti ar 
sumažinti LULUCF sektoriuje išmetamą 
ŠESD kiekį ir išlaikyti nepakitusį ar 
padidinti pašalinamą ŠESD kiekį.
Kiekviename LULUCF veiksmų plane 
turėtų būti pateikta tam tikra šiame 
sprendime numatyta informacija. Be to, 
siekiant skatinti gerąją patirtį, šio 
sprendimo priede turėtų būti nustatytas 
priemonių, kurios taip pat galėtų būti 
įtrauktos į tuos planus, orientacinio 
pobūdžio sąrašas. Komisija turėtų 
periodiškai vertinti valstybių narių 
LULUCF veiksmų planų turinį ir 
įgyvendinimą ir, jei reikia, teikti 
rekomendacijas, kad būtų sustiprinti 

(12) valstybių narių LULUCF veiksmų 
planuose, sukurtų kaip anglies dioksido 
kiekio mažinimu grindžiamoms vystymosi 
strategijų dalis, turėtų būti nustatytos 
priemonės, kuriomis būtų siekiama apriboti 
ar sumažinti LULUCF sektoriuje išmetamą 
ŠESD kiekį ir išlaikyti nepakitusį ar 
padidinti pašalinamą ŠESD kiekį.
Kiekviena valstybė narė turėtų nustatyti 
tinkamiausias priemones, kurios atitinka 
nacionalines aplinkybes. Kiekviename 
LULUCF veiksmų plane turėtų būti 
pateikta tam tikra šiame sprendime 
numatyta informacija. Be to, siekiant 
skatinti gerąją patirtį, šio sprendimo priede 
turėtų būti nustatytas priemonių, kurios 
taip pat galėtų būti įtrauktos į tuos planus, 
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valstybių narių veiksmai; orientacinio pobūdžio sąrašas.

Or. en

Pakeitimas 122
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) valstybių narių LULUCF veiksmų 
planuose turėtų būti nustatytos priemonės, 
kuriomis būtų siekiama apriboti ar 
sumažinti LULUCF sektoriuje išmetamą 
ŠESD kiekį ir išlaikyti nepakitusį ar 
padidinti pašalinamą ŠESD kiekį.
Kiekviename LULUCF veiksmų plane 
turėtų būti pateikta tam tikra šiame 
sprendime numatyta informacija. Be to, 
siekiant skatinti gerąją patirtį, šio 
sprendimo priede turėtų būti nustatytas 
priemonių, kurios taip pat galėtų būti 
įtrauktos į tuos planus, orientacinio 
pobūdžio sąrašas. Komisija turėtų 
periodiškai vertinti valstybių narių 
LULUCF veiksmų planų turinį ir 
įgyvendinimą ir, jei reikia, teikti 
rekomendacijas, kad būtų sustiprinti 
valstybių narių veiksmai;

(12) valstybių narių LULUCF veiksmų 
planuose turėtų būti nustatytos priemonės, 
kuriomis būtų siekiama apriboti ar 
sumažinti LULUCF sektoriuje išmetamą 
ŠESD kiekį ir išlaikyti nepakitusį ar 
padidinti pašalinamą ŠESD kiekį.
Kiekviename LULUCF veiksmų plane 
turėtų būti pateikta tam tikra šiame 
sprendime numatyta informacija. Be to, 
siekiant skatinti gerąją patirtį, šio 
sprendimo priede turėtų būti nustatytas 
priemonių, kurios taip pat galėtų būti 
įtrauktos į tuos planus, orientacinio 
pobūdžio sąrašas. Komisija turėtų 
periodiškai vertinti valstybių narių 
LULUCF veiksmų planų turinį ir 
įgyvendinimą ir, jei reikia, teikti 
rekomendacijas, kad būtų sustiprinti 
valstybių narių veiksmai; Atitinkama 
administracinė tvarka turi būti kaip 
įmanoma labiau efektyvi.

Or. de

Pakeitimas 123
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 
būtų atnaujinamos 2 straipsnyje nustatytos 
apibrėžtys, atsižvelgiant į JTBKKK, Kioto 
protokolo ar kito su klimato kaita susijusio 
daugiašalio susitarimo, kurį sudarė 
Sąjunga, įgyvendinimo organų priimtus 
apibrėžčių pakeitimus, taip pat iš dalies 
keičiamas I priedas (į jį įtraukiami kiti 
apskaitos laikotarpiai ir užtikrinamas tų 
apskaitos laikotarpių ir atitinkamų 
laikotarpių, kurie taikomi Sąjungos 
išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
įsipareigojimams kituose sektoriuose, 
derėjimas), iš dalies keičiamas II priedas
(jei pagal šį sprendimą padaryta pataisymų, 
vadovaujantis valstybių narių pagal 6 
straipsnį pateiktais siūlomais orientaciniais 
lygiais, nustatomi atnaujinti orientaciniai 
lygiai), taip pat, atsižvelgiant į mokslo 
pažangą, persvarstyta III priede pateikta 
informacija ir, atsižvelgiant į mokslo 
pažangą ir JTBKKK šalių ar Kioto 
protokolo organų priimtų aktų pakeitimus, 
būtų persvarstytos 9 straipsnio 2 dalyje 
nustatytoms su natūraliais trikdžiais 
susijusioms apskaitos taisyklėms taikomos 
sąlygos. Ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas 
ekspertų lygiu. Rengdama ir formuluodama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo 
pačiu metu tinkamai laiku persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

(13) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 
būtų atnaujinamos 2 straipsnyje nustatytos 
apibrėžtys, atsižvelgiant į JTBKKK, Kioto 
protokolo ar kito su klimato kaita susijusio 
daugiašalio susitarimo, kurį sudarė 
Sąjunga, įgyvendinimo organų priimtus 
apibrėžčių pakeitimus, taip pat iš dalies 
keičiamas I priedas (į jį įtraukiami kiti 
apskaitos laikotarpiai ir užtikrinamas tų 
apskaitos laikotarpių ir atitinkamų 
laikotarpių, kurie taikomi Sąjungos 
išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
įsipareigojimams kituose sektoriuose, 
derėjimas), iš dalies keičiamas II priedas
(jei pagal šį sprendimą padaryta pataisymų, 
vadovaujantis valstybių narių pagal 6 
straipsnį pateiktais siūlomais orientaciniais 
lygiais, ir atsižvelgiant į JTBKKK ar Kioto 
protokolo organų priimtų orientacinių 
lygių pakeitimus nustatomi atnaujinti 
orientaciniai lygiai), taip pat, atsižvelgiant į 
mokslo pažangą, persvarstyta III priede 
pateikta informacija ir, atsižvelgiant į 
mokslo pažangą ir JTBKKK šalių ar Kioto 
protokolo organų priimtų aktų pakeitimus, 
būtų persvarstytos 9 straipsnio 2 dalyje 
nustatytoms su natūraliais trikdžiais 
susijusioms apskaitos taisyklėms taikomos 
sąlygos. Ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas 
ekspertų lygiu. Rengdama ir formuluodama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo 
pačiu metu tinkamai laiku persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 124
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 
būtų atnaujinamos 2 straipsnyje nustatytos 
apibrėžtys, atsižvelgiant į JTBKKK, Kioto 
protokolo ar kito su klimato kaita susijusio 
daugiašalio susitarimo, kurį sudarė
Sąjunga, įgyvendinimo organų priimtus 
apibrėžčių pakeitimus, taip pat iš dalies 
keičiamas I priedas (į jį įtraukiami kiti 
apskaitos laikotarpiai ir užtikrinamas tų 
apskaitos laikotarpių ir atitinkamų 
laikotarpių, kurie taikomi Sąjungos 
išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
įsipareigojimams kituose sektoriuose, 
derėjimas), iš dalies keičiamas II priedas 
(jei pagal šį sprendimą padaryta 
pataisymų, vadovaujantis valstybių narių 
pagal 6 straipsnį pateiktais siūlomais 
orientaciniais lygiais, nustatomi 
atnaujinti orientaciniai lygiai), taip pat,
atsižvelgiant į mokslo pažangą, 
persvarstyta III priede pateikta informacija 
ir, atsižvelgiant į mokslo pažangą ir 
JTBKKK šalių ar Kioto protokolo organų 
priimtų aktų pakeitimus, būtų
persvarstytos 9 straipsnio 2 dalyje 
nustatytoms su natūraliais trikdžiais 
susijusioms apskaitos taisyklėms taikomos 
sąlygos. Ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas 
ekspertų lygiu. Rengdama ir 
formuluodama deleguotuosius aktus 
Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję 
dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai 
laiku persiųsti Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

(13) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 
būtų atnaujinamos 2 straipsnyje nustatytos 
apibrėžtys, atsižvelgiant į JTBKKK, Kioto 
protokolo ar kitų klimato kaitos srityje 
sudaromų daugiašalių susitarimų, kurių
Sąjunga turi laikytis, įgyvendinimo organų 
priimtus apibrėžčių pakeitimus, taip pat, 
atsižvelgiant į mokslo pažangą, 
persvarstyta III priede pateikta informacija 
ir persvarstytos 9 straipsnio 2 dalyje 
nustatytoms su natūraliais trikdžiais 
susijusioms apskaitos taisyklėms taikomos 
sąlygos, siekiant atsižvelgti į nedidelius 
JTBKKK šalių ar Kioto protokolo organų 
priimtų aktų pakeitimus. Ypač svarbu, kad 
Komisija parengiamųjų darbų metu 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir
rengdama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai 
būtų tuo pačiu metu tinkamai ir laiku 
persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en
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Pagrindimas

Šiame straipsnyje ir I priede nustatytos apskaitos taisyklės yra labai svarbios siekiant 
užtikrinti šio sprendimo įgyvendinimą, todėl bet kokie jų pakeitimai turi būti priimami taikant 
įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 125
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 
būtų atnaujinamos 2 straipsnyje nustatytos 
apibrėžtys, atsižvelgiant į JTBKKK, Kioto 
protokolo ar kito su klimato kaita susijusio 
daugiašalio susitarimo, kurį sudarė 
Sąjunga, įgyvendinimo organų priimtus 
apibrėžčių pakeitimus, taip pat iš dalies 
keičiamas I priedas (į jį įtraukiami kiti 
apskaitos laikotarpiai ir užtikrinamas tų 
apskaitos laikotarpių ir atitinkamų 
laikotarpių, kurie taikomi Sąjungos 
išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
įsipareigojimams kituose sektoriuose, 
derėjimas), iš dalies keičiamas II priedas 
(jei pagal šį sprendimą padaryta 
pataisymų, vadovaujantis valstybių narių 
pagal 6 straipsnį pateiktais siūlomais 
orientaciniais lygiais, nustatomi 
atnaujinti orientaciniai lygiai), taip pat, 
atsižvelgiant į mokslo pažangą, 
persvarstyta III priede pateikta 
informacija ir, atsižvelgiant į mokslo 
pažangą ir JTBKKK šalių ar Kioto 
protokolo organų priimtų aktų 
pakeitimus, būtų persvarstytos 9 
straipsnio 2 dalyje nustatytoms su 
natūraliais trikdžiais susijusioms 
apskaitos taisyklėms taikomos sąlygos. 
Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų 
darbų metu tinkamai konsultuotųsi, 

(13) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 
būtų atnaujinamos 2 straipsnyje nustatytos 
apibrėžtys, atsižvelgiant į JTBKKK, Kioto 
protokolo ar kito su klimato kaita susijusio 
daugiašalio susitarimo, kurį sudarė 
Sąjunga, įgyvendinimo organų priimtus 
apibrėžčių pakeitimus, taip pat iš dalies 
keičiamas I priedas (į jį įtraukiami kiti 
apskaitos laikotarpiai ir užtikrinamas tų 
apskaitos laikotarpių ir atitinkamų 
laikotarpių, kurie taikomi Sąjungos 
išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
įsipareigojimams kituose sektoriuose, 
derėjimas).
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įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. 
Rengdama ir formuluodama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo 
pačiu metu tinkamai laiku persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pagrindimas

ES dabartinius orientacinius lygius priėmė JTBKKK proceso metu. Komisija neturėtų 
vienašališkai koreguoti valstybių narių orientacinių lygių ir turėtų būti keičiami tik tuomet, 
kai jie keičiami JTBKKK.

Pakeitimas 126
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 
būtų atnaujinamos 2 straipsnyje nustatytos 
apibrėžtys, atsižvelgiant į JTBKKK, Kioto 
protokolo ar kito su klimato kaita susijusio 
daugiašalio susitarimo, kurį sudarė 
Sąjunga, įgyvendinimo organų priimtus 
apibrėžčių pakeitimus, taip pat iš dalies 
keičiamas I priedas (į jį įtraukiami kiti 
apskaitos laikotarpiai ir užtikrinamas tų 
apskaitos laikotarpių ir atitinkamų 
laikotarpių, kurie taikomi Sąjungos 
išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
įsipareigojimams kituose sektoriuose, 
derėjimas), iš dalies keičiamas II priedas 
(jei pagal šį sprendimą padaryta 
pataisymų, vadovaujantis valstybių narių 
pagal 6 straipsnį pateiktais siūlomais 
orientaciniais lygiais, nustatomi 
atnaujinti orientaciniai lygiai), taip pat,
atsižvelgiant į mokslo pažangą, 
persvarstyta III priede pateikta informacija 

(13) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 
būtų atnaujinamos 2 straipsnyje nustatytos 
apibrėžtys, atsižvelgiant į JTBKKK, Kioto 
protokolo ar kitų klimato kaitos srityje 
daugiašalių susitarimų, kuriuos sudarė 
Sąjunga, įgyvendinimo organų priimtus 
apibrėžčių pakeitimus, taip pat, 
atsižvelgiant į mokslo pažangą, 
persvarstyta III priede pateikta informacija 
ir persvarstytos 9 straipsnio 2 dalyje 
nustatytoms su natūraliais trikdžiais 
susijusioms apskaitos taisyklėms taikomos 
sąlygos, siekiant atsižvelgti į nedidelius 
JTBKKK šalių ar Kioto protokolo organų 
priimtų aktų pakeitimus. Ypač svarbu, kad 
Komisija parengiamųjų darbų metu 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir
rengdama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai 
būtų tuo pačiu metu tinkamai ir laiku 
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ir, atsižvelgiant į mokslo pažangą ir 
JTBKKK šalių ar Kioto protokolo organų 
priimtų aktų pakeitimus, būtų
persvarstytos 9 straipsnio 2 dalyje 
nustatytoms su natūraliais trikdžiais 
susijusioms apskaitos taisyklėms taikomos 
sąlygos. Ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas 
ekspertų lygiu. Rengdama ir 
formuluodama deleguotuosius aktus 
Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję 
dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai 
laiku persiųsti Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant iš dalies pakeisti I ir II priedus turėtų būti ne priimamai deleguotieji aktai, o taikoma 
įprasta teisėkūros procedūra.

Pakeitimas 127
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 
būtų atnaujinamos 2 straipsnyje nustatytos 
apibrėžtys, atsižvelgiant į JTBKKK, Kioto 
protokolo ar kito su klimato kaita susijusio 
daugiašalio susitarimo, kurį sudarė 
Sąjunga, įgyvendinimo organų priimtus 
apibrėžčių pakeitimus, taip pat iš dalies 
keičiamas I priedas (į jį įtraukiami kiti 
apskaitos laikotarpiai ir užtikrinamas tų 
apskaitos laikotarpių ir atitinkamų 
laikotarpių, kurie taikomi Sąjungos 
išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
įsipareigojimams kituose sektoriuose, 

(13) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 
būtų atnaujinamos 2 straipsnyje nustatytos 
apibrėžtys, atsižvelgiant į JTBKKK, Kioto 
protokolo ar kito su klimato kaita susijusio 
daugiašalio susitarimo, kurį sudarė 
Sąjunga, įgyvendinimo organų priimtus 
apibrėžčių pakeitimus, taip pat iš dalies 
keičiamas I priedas (į jį įtraukiami kiti 
apskaitos laikotarpiai ir užtikrinamas tų 
apskaitos laikotarpių ir atitinkamų 
laikotarpių, kurie taikomi Sąjungos 
išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
įsipareigojimams kituose sektoriuose, 
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derėjimas), iš dalies keičiamas II priedas 
(jei pagal šį sprendimą padaryta pataisymų, 
vadovaujantis valstybių narių pagal 6 
straipsnį pateiktais siūlomais orientaciniais 
lygiais, nustatomi atnaujinti orientaciniai 
lygiai), taip pat, atsižvelgiant į mokslo 
pažangą, persvarstyta III priede pateikta 
informacija ir, atsižvelgiant į mokslo 
pažangą ir JTBKKK šalių ar Kioto 
protokolo organų priimtų aktų pakeitimus, 
būtų persvarstytos 9 straipsnio 2 dalyje 
nustatytoms su natūraliais trikdžiais 
susijusioms apskaitos taisyklėms taikomos 
sąlygos. Ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas 
ekspertų lygiu. Rengdama ir 
formuluodama deleguotuosius aktus 
Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję 
dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai 
laiku persiųsti Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

derėjimas), iš dalies keičiamas II priedas 
(jei pagal šį sprendimą padaryta pataisymų, 
vadovaujantis valstybių narių pagal 6 
straipsnį pateiktais siūlomais orientaciniais 
lygiais, nustatomi atnaujinti orientaciniai 
lygiai), taip pat, atsižvelgiant į mokslo 
pažangą, persvarstyta III priede pateikta 
informacija ir, atsižvelgiant į mokslo 
pažangą ir JTBKKK šalių ar Kioto 
protokolo organų priimtų aktų pakeitimus, 
būtų persvarstytos 9 straipsnio 2 dalyje 
nustatytoms su natūraliais trikdžiais 
susijusioms apskaitos taisyklėms taikomos 
sąlygos. Ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas 
ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo 
pačiu metu tinkamai ir laiku persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai; Tačiau 
deleguotieji aktai turėtų būti priimami tik 
jei jų reikia, užtikrinant Europos 
Parlamento teisę prieštarauti Komisijos 
patvirtintoms priemonėms;

Or. en

Pakeitimas 128
Gaston Franco, Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 
būtų atnaujinamos 2 straipsnyje nustatytos 
apibrėžtys, atsižvelgiant į JTBKKK, Kioto 
protokolo ar kito su klimato kaita susijusio 
daugiašalio susitarimo, kurį sudarė 
Sąjunga, įgyvendinimo organų priimtus 
apibrėžčių pakeitimus, taip pat iš dalies 
keičiamas I priedas (į jį įtraukiami kiti 

(13) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 
būtų atnaujinamos 2 straipsnyje nustatytos 
apibrėžtys, atsižvelgiant į JTBKKK, Kioto 
protokolo ar kito su klimato kaita susijusio 
daugiašalio susitarimo, kurį sudarė 
Sąjunga, įgyvendinimo organų priimtus 
apibrėžčių pakeitimus, taip pat iš dalies 
keičiamas I priedas (į jį įtraukiami kiti 
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apskaitos laikotarpiai ir užtikrinamas tų 
apskaitos laikotarpių ir atitinkamų 
laikotarpių, kurie taikomi Sąjungos 
išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
įsipareigojimams kituose sektoriuose, 
derėjimas), iš dalies keičiamas II priedas 
(jei pagal šį sprendimą padaryta pataisymų, 
vadovaujantis valstybių narių pagal 6 
straipsnį pateiktais siūlomais orientaciniais 
lygiais, nustatomi atnaujinti orientaciniai 
lygiai), taip pat, atsižvelgiant į mokslo 
pažangą, persvarstyta III priede pateikta 
informacija ir, atsižvelgiant į mokslo 
pažangą ir JTBKKK šalių ar Kioto 
protokolo organų priimtų aktų pakeitimus, 
būtų persvarstytos 9 straipsnio 2 dalyje 
nustatytoms su natūraliais trikdžiais 
susijusioms apskaitos taisyklėms taikomos 
sąlygos. Ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas 
ekspertų lygiu. Rengdama ir 
formuluodama deleguotuosius aktus 
Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję 
dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai 
laiku persiųsti Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

apskaitos laikotarpiai ir užtikrinamas tų 
apskaitos laikotarpių ir atitinkamų 
laikotarpių, kurie taikomi Sąjungos 
išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
įsipareigojimams kituose sektoriuose, 
derėjimas), iš dalies keičiamas II priedas 
(jei pagal šį sprendimą padaryta pataisymų, 
vadovaujantis valstybių narių pagal 6 
straipsnį pateiktais siūlomais orientaciniais 
lygiais, nustatomi atnaujinti orientaciniai 
lygiai), taip pat, atsižvelgiant į mokslo 
pažangą, persvarstyta III priede pateikta 
informacija ir, atsižvelgiant į mokslo 
pažangą ir JTBKKK šalių ar Kioto 
protokolo organų priimtų aktų pakeitimus, 
būtų persvarstytos 9 straipsnio 2 dalyje 
nustatytoms su natūraliais trikdžiais 
susijusioms apskaitos taisyklėms taikomos 
sąlygos. Ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas su
susijusių sektorių ekspertais. Rengdama ir 
formuluodama deleguotuosius aktus 
Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję 
dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai 
laiku persiųsti Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 129
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Komisija turėtų ištirti, ar nustatant 
ir įgyvendinant veiksmų planus dėl 
pašalinamo ŠESD kiekio esama 
galimybių skatinti investavimą į žemės 
ūkį.
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Or. de

Pakeitimas 130
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kadangi siūlomos veiklos tikslų dėl jų 
pobūdžio valstybės narės negali 
pakankamai įgyvendinti veikdamos 
pavieniui, o dėl veiklos masto ir 
veiksmingumo jie gali būti geriau pasiekti 
Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti 
priemones pagal Europos Sąjungos 
sutarties 5 straipsnyje nustatytą 
subsidiarumo principą. Atsižvelgiant į tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą, šiame sprendime nenumatoma 
nieko, kas nebūtina šiems tikslams pasiekti,

(14) kadangi siūlomos veiklos tikslų dėl jų 
pobūdžio valstybės narės negali 
pakankamai įgyvendinti veikdamos 
pavieniui, o dėl veiklos masto ir 
veiksmingumo jie gali būti geriau pasiekti 
Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti 
priemones pagal Europos Sąjungos 
sutarties 5 straipsnyje nustatytą 
subsidiarumo principą. LULUCF 
klausimai, pvz., miškų politika, priklauso 
valstybių narių kompetencijai. Sąjunga 
neturėtų kištis į nacionalinę miškų 
politiką ir turėtų gerbti valstybių narių 
kompetenciją šioje srityje. Atsižvelgiant į 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą, šiame sprendime nenumatoma 
nieko, kas nebūtina šiems tikslams pasiekti,

Or. en

Pakeitimas 131
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kadangi siūlomos veiklos tikslų dėl jų 
pobūdžio valstybės narės negali 
pakankamai įgyvendinti veikdamos 
pavieniui, o dėl veiklos masto ir 
veiksmingumo jie gali būti geriau pasiekti 
Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti 

(14) kadangi siūlomos veiklos tikslų dėl jų 
pobūdžio valstybės narės negali 
pakankamai įgyvendinti veikdamos 
pavieniui, o dėl veiklos masto ir 
veiksmingumo jie gali būti geriau pasiekti 
Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti 
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priemones pagal Europos Sąjungos 
sutarties 5 straipsnyje nustatytą 
subsidiarumo principą. Atsižvelgiant į tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą, šiame sprendime nenumatoma 
nieko, kas nebūtina šiems tikslams pasiekti,

priemones pagal Europos Sąjungos 
sutarties 5 straipsnyje nustatytą 
subsidiarumo principą. Tačiau, kadangi 
kompetencija LULUCF klausimais 
daugiausia priklauso valstybėms narėms, 
sąjunga turi laikytis atsargumo principo, 
visų pirma miškininkystės klausimais,
siekiant gerbti valstybių narių 
kompetenciją ir visapusiškai pripažinti, 
kad tvarus miškų tvarkymas yra išsami 
koncepcija ir jo negalima reguliuoti tik 
vadovaujantis klimato požiūriu. 
Atsižvelgiant į tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą, šiame sprendime 
nenumatoma nieko, kas nebūtina šiems 
tikslams pasiekti,

Or. en

Pakeitimas 132
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame sprendime nustatomos naudojant 
žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir 
pašalinamo ŠESD kiekio apskaitos 
taisyklės. Be to, jame numatoma, kad 
valstybės narės turi parengti LULUCF 
veiksmų planus, pagal kuriuos būtų 
ribojamas arba mažinamas išmetamas ir 
išlaikomas nepakitęs arba didinamas 
pašalinamas ŠESD kiekis, o Komisija turi 
atlikti tų planų vertinimą.

Šiame sprendime nustatomos naudojant 
žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir 
pašalinamo ŠESD kiekio apskaitos 
taisyklės. Be to, jame numatoma, kad 
valstybės narės turi parengti LULUCF 
veiksmų planus, pagal kuriuos būtų 
ribojamas arba mažinamas išmetamas ir 
išlaikomas nepakitęs arba didinamas 
pašalinamas ŠESD kiekis.

Or. en

Pakeitimas 133
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame sprendime nustatomos naudojant 
žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir 
pašalinamo ŠESD kiekio apskaitos 
taisyklės. Be to, jame numatoma, kad 
valstybės narės turi parengti LULUCF 
veiksmų planus, pagal kuriuos būtų 
ribojamas arba mažinamas išmetamas ir 
išlaikomas nepakitęs arba didinamas 
pašalinamas ŠESD kiekis, o Komisija turi 
atlikti tų planų vertinimą.

Šiame sprendime nustatomos naudojant 
žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir 
pašalinamo ŠESD kiekio apskaitos 
taisyklės.

Or. en

Pagrindimas

Į šį sprendimą įtraukus nacionalinius veiksmų planus būtų sukuriamas besidubliuojantis 
reguliavimas, kadangi siūlomi veiksmų planai būtų taikomi konkuruojant su žemės ūkio ir 
aplinkos priemonėmis, taikomomis pagal bendros žemės ūkio politikos 2 ramstį.

Pakeitimas 134
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame sprendime nustatomos naudojant 
žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir 
pašalinamo ŠESD kiekio apskaitos 
taisyklės. Be to, jame numatoma, kad 
valstybės narės turi parengti LULUCF 
veiksmų planus, pagal kuriuos būtų 
ribojamas arba mažinamas išmetamas ir 
išlaikomas nepakitęs arba didinamas 
pašalinamas ŠESD kiekis, o Komisija turi 
atlikti tų planų vertinimą.

Šiame sprendime nustatomos naudojant 
žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir 
pašalinamo ŠESD kiekio apskaitos 
taisyklės.

Or. en
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Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme siūloma daugiau nei Durbano susitarime. LULUCF veiksmų planai 
prieštarauja faktui, kad ES nėra suteikta kompetencija miškininkystės klausimais. Esama 
pavojaus, kad veiksmų planuose daugiausia dėmesio gali būti skiriama miškų tvarkymo 
praktikai skirtai klimato kaitai mažinti ir neatsižvelgiama į miško daugiafunkcinį vaidmenį. 
Tuo taip pat būtų sukuriama papildoma našta valstybių narių lygiu nesuteikiant aiškios 
pridėtinės vertės. Tuo būdu būtų sukuriamas besidubliuojantis reguliavimas, kadangi jie būtų 
taikomi tuo pačiu metu, kaip ir  žemės ūkio ir aplinkos priemonės, taikomos pagal bendros 
žemės ūkio politikos antrąjį ramstį.

Pakeitimas 135
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame sprendime nustatomos naudojant 
žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir 
pašalinamo ŠESD kiekio apskaitos 
taisyklės. Be to, jame numatoma, kad 
valstybės narės turi parengti LULUCF 
veiksmų planus, pagal kuriuos būtų 
ribojamas arba mažinamas išmetamas ir 
išlaikomas nepakitęs arba didinamas 
pašalinamas ŠESD kiekis, o Komisija turi 
atlikti tų planų vertinimą.

Šiame sprendime nustatomos naudojant 
žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir 
pašalinamo ŠESD kiekio apskaitos 
taisyklės.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme dėl veiksmų planų apima daugiau nei tai, dėl ko susitarta Durbane. 
Siūlomi LULUCF veiksmų planai taip pat prieštarauja, pavyzdžiui, faktui, kad ES nėra 
suteikta kompetencija miškininkystės klausimais. Miškų tvarkymas ir miškų politika yra 
nacionaliniai klausimai.

Pakeitimas 136
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame sprendime nustatomos naudojant 
žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir 
pašalinamo ŠESD kiekio apskaitos 
taisyklės. Be to, jame numatoma, kad 
valstybės narės turi parengti LULUCF 
veiksmų planus, pagal kuriuos būtų 
ribojamas arba mažinamas išmetamas ir 
išlaikomas nepakitęs arba didinamas 
pašalinamas ŠESD kiekis, o Komisija turi 
atlikti tų planų vertinimą.

Šiame sprendime  nustatomos naudojant 
žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir 
pašalinamo ŠESD kiekio apskaitos 
taisyklės, taikomos valstybėms narėms.
Jame nenustatomi jokie privačių subjektų 
įsipareigojimai dėl apskaitos ar ataskaitų 
teikimo. Be to, jame numatoma, kad 
valstybės narės turi parengti LULUCF 
veiksmų planus, pagal kuriuos būtų 
ribojamas arba mažinamas išmetamas ir 
išlaikomas nepakitęs arba didinamas 
pašalinamas ŠESD kiekis, o Komisija turi 
atlikti tų planų vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 137
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame sprendime nustatomos naudojant 
žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir 
pašalinamo ŠESD kiekio apskaitos 
taisyklės. Be to, jame numatoma, kad 
valstybės narės turi parengti LULUCF 
veiksmų planus, pagal kuriuos būtų 
ribojamas arba mažinamas išmetamas ir 
išlaikomas nepakitęs arba didinamas 
pašalinamas ŠESD kiekis, o Komisija turi 
atlikti tų planų vertinimą.

Šiame sprendime nustatomos naudojant 
žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir 
pašalinamo ŠESD kiekio apskaitos 
taisyklės, kurios yra pirmas žingsnis 
siekiant LULUCF sektorių oficialiai 
įtraukti į Sąjungos ir valstybių narių 
įsipareigojimus mažinti išmetamą ŠESD 
kiekį pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB 9 
straipsnį. Be to, jame numatoma, kad 
valstybės narės turi parengti LULUCF 
veiksmų planus, pagal kuriuos būtų 
ribojamas arba mažinamas išmetamas ir 
išlaikomas nepakitęs arba didinamas 
pašalinamas ŠESD kiekis, o Komisija turi 
atlikti tų planų vertinimą.

Or. en
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Pakeitimas 138
Kriton Arsenis, Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame sprendime nustatomos naudojant 
žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir 
pašalinamo ŠESD kiekio apskaitos 
taisyklės. Be to, jame numatoma, kad 
valstybės narės turi parengti LULUCF 
veiksmų planus, pagal kuriuos būtų 
ribojamas arba mažinamas išmetamas ir 
išlaikomas nepakitęs arba didinamas 
pašalinamas ŠESD kiekis, o Komisija turi 
atlikti tų planų vertinimą.

Šiame sprendime  nustatomos naudojant 
žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir 
pašalinamo ŠESD kiekio apskaitos 
taisyklės, taikomos valstybėms narėms.
Jame nenustatomos jokie privačių 
subjektų įsipareigojimai dėl apskaitos ar 
ataskaitų teikimo. Be to, jame numatoma, 
kad valstybės narės turi parengti LULUCF 
veiksmų planus, pagal kuriuos būtų 
ribojamas arba mažinamas išmetamas ir 
išlaikomas nepakitęs arba didinamas 
pašalinamas ŠESD kiekis, o Komisija turi 
atlikti tų planų vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 139
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame sprendime nustatomos naudojant 
žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir 
pašalinamo ŠESD kiekio apskaitos 
taisyklės. Be to, jame numatoma, kad 
valstybės narės turi parengti LULUCF 
veiksmų planus, pagal kuriuos būtų 
ribojamas arba mažinamas išmetamas ir 
išlaikomas nepakitęs arba didinamas 
pašalinamas ŠESD kiekis, o Komisija turi 
atlikti tų planų vertinimą.

Šiame sprendime nustatomos naudojant 
žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir 
pašalinamo ŠESD kiekio apskaitos 
taisyklės.
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Or. en

Pakeitimas 140
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame sprendime nustatomos naudojant 
žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir 
pašalinamo ŠESD kiekio apskaitos 
taisyklės. Be to, jame numatoma, kad 
valstybės narės turi parengti LULUCF 
veiksmų planus, pagal kuriuos būtų 
ribojamas arba mažinamas išmetamas ir 
išlaikomas nepakitęs arba didinamas 
pašalinamas ŠESD kiekis, o Komisija turi 
atlikti tų planų vertinimą. 

Šiame sprendime nustatomos naudojant 
žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir 
pašalinamo ŠESD kiekio apskaitos 
taisyklės. 

Or. sv

Pakeitimas 141
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame sprendime nustatomos naudojant 
žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir 
pašalinamo ŠESD kiekio apskaitos 
taisyklės. Be to, jame numatoma, kad 
valstybės narės turi parengti LULUCF 
veiksmų planus, pagal kuriuos būtų 
ribojamas arba mažinamas išmetamas ir 
išlaikomas nepakitęs arba didinamas 
pašalinamas ŠESD kiekis, o Komisija turi 
atlikti tų planų vertinimą.

Šiame sprendime nustatomos naudojant 
žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir 
pašalinamo ŠESD kiekio apskaitos 
taisyklės, kurios yra pirmas žingsnis 
siekiant LULUCF sektorių oficialiai 
įtraukti į Sąjungos ir valstybių narių 
įsipareigojimus mažinti išmetamą ŠESD 
kiekį pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB 9 
straipsnį. Be to, jame numatoma, kad 
valstybės narės turi parengti LULUCF 
veiksmų planus, pagal kuriuos būtų 
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ribojamas arba mažinamas išmetamas ir 
išlaikomas nepakitęs arba didinamas 
pašalinamas ŠESD kiekis, o Komisija turi 
atlikti tų planų vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 142
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) anglies sankaupos – anglies kaupiklyje 
susikaupęs elemento anglies kiekis, 
išreikštas milijonais tonų;

(j) anglies sankaupos – anglies kaupiklyje 
susikaupęs elemento anglies kiekis;

Or. en

Pakeitimas 143
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(q) miškas – ne mažesnis kaip 0,5 ha
žemės plotas, kuriame augančių medžių 
lajos danga arba lygiavertis miško tankis 
užima bent 10 proc. ploto ir kuriame 
augančių medžių aukštis brandos amžiuje 
gali būti ne mažesnis kaip 5 m jų augimo 
vietoje, įskaitant natūraliai augančių jaunų 
medžių grupes arba plantaciją, kurioje 
augančių medžių lajos danga arba 
lygiavertis miško tankis dar turi užimti 
bent 10 proc. ploto arba medžių aukštis dar 
turi pasiekti 5 m ir įskaitant žemės plotą, 
kuris paprastai yra miško dalis, bet kuriame 
dėl žmogaus veiklos, pvz., kirtimo, arba 
gamtinių priežasčių laikinai neauga 

(q) miškas – ne mažesnis kaip 0,1 ha ir 
mažiausiai 10 m pločio žemės plotas, 
kuriame augančių medžių lajos danga arba 
lygiavertis miško tankis užima bent 
10 proc. ploto ir kuriame augančių medžių 
aukštis brandos amžiuje gali būti ne 
mažesnis kaip 2 m jų augimo vietoje, 
įskaitant natūraliai augančių jaunų medžių 
grupes arba plantaciją, kurioje augančių 
medžių lajos danga arba lygiavertis miško 
tankis dar turi užimti bent 10 proc. ploto 
arba medžių aukštis dar turi pasiekti 2 m ir 
įskaitant žemės plotą, kuris paprastai yra 
miško dalis, bet kuriame dėl žmogaus 
veiklos, pvz., kirtimo, arba gamtinių 
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medžiai, tačiau kuris, tikimasi, vėl gali 
tapti mišku;

priežasčių laikinai neauga medžiai, tačiau 
kuris, tikimasi, vėl gali tapti mišku;

Or. pl

Pakeitimas 144
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(q) miškas – ne mažesnis kaip 0,5 ha 
žemės plotas, kuriame augančių medžių 
lajos danga arba lygiavertis miško tankis 
užima bent 10 proc. ploto ir kuriame 
augančių medžių aukštis brandos amžiuje 
gali būti ne mažesnis kaip 5 m jų augimo 
vietoje, įskaitant natūraliai augančių 
jaunų medžių grupes arba plantaciją,
kurioje augančių medžių lajos danga arba 
lygiavertis miško tankis dar turi užimti 
bent 10 proc. ploto arba medžių aukštis
dar turi pasiekti 5 m ir įskaitant žemės
plotą, kuris paprastai yra miško dalis, bet 
kuriame dėl žmogaus veiklos, pvz.,
kirtimo, arba gamtinių priežasčių laikinai 
neauga medžiai, tačiau kuris, tikimasi, vėl 
gali tapti mišku;

(q) miškas – žemė, kurioje augančių 
medžių lajos danga (arba lygiavertis miško
išteklių kiekis) užima daugiau nei 10 proc.
didesnio nei 0,5 ha ploto sklypo. Medžių 
aukštis brandos amžiuje turėtų siekti ne 
mažiau kaip 5 m in situ. Mišką gali 
sudaryti arba uždarosios miškų 
formacijos, kuriose medžių ardai ir miško 
paklotė užima didesnę ploto dalį arba 
atvirosios formacijos, turinčios nuolatinės 
vegetacijos augalijos, kurios 10 proc. 
sudaro lajos danga. Jauni, savaime 
augantys medynai ir visos plantacijos 
įkurtos miškininkystės tikslu tam, kad 
lajos tankis sudarytų 10 proc. arba kad 
medžių aukštis siektų 5 m, sudaro mišką, 
kadangi šie plotai įprastiniu atveju nėra 
laikomi miško ištekliais, atsiradusiais dėl 
žmogaus įsikišimo arba natūralių 
priežasčių, tačiau tikimasi, kad jie virs 
mišku. Sąvokos „miškas“ apibrėžtis 
taikoma: medelynams ir daigynams, 
sudarantiems miško dalį, miško keliams, 
kvartalams, priešgaisrinėms juostoms ir 
kitiems mažiems atviriems miško plotams; 
nacionalinių parkų miškams, gamtiniams 
rezervatams ir kitiems saugomiems 
plotams, tokiems kaip plotams, turintiems 
ypatingą aplinkos, mokslinę, istorinę, 
kultūrinę ar dvasinę vertę; vėjalaužoms ir 
vėjavartoms, užimančioms didesnį nei 0,5 
ha plotą, kurio plotis siekia daugiau nei 
20 m, kaučiukmedžio ir kamštinio ąžuolo
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plantacijoms. Sąvokos „miškas“ apibrėžtis 
netaikoma žemei, kuri daugiausia 
naudojama žemės ūkio reikmėms;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis turi derėti su MCPFE procesu „Forest Europe“, kadangi valstybės narės turi teikti 
ataskaitas pagal MCPFE procesu „Forest Europe“ pagal tuos kriterijus. Keičiant ataskaitų 
teikimo sistemą arba privalant teikti ataskaitas skirtingais ir (arba) gretutiniais būdais būtų 
patiriama papildomų išlaidų. Be to, valstybėms narėms būtų sukeliama papildomos 
biurokratijos ir papildomų sąnaudų.

Pakeitimas 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(q) miškas – ne mažesnis kaip 0,5 ha
žemės plotas, kuriame augančių medžių
lajos danga arba lygiavertis miško tankis 
užima bent 10 proc. ploto ir kuriame 
augančių medžių aukštis brandos amžiuje 
gali būti ne mažesnis kaip 5 m jų augimo 
vietoje, įskaitant natūraliai augančių jaunų 
medžių grupes arba plantaciją, kurioje 
augančių medžių lajos danga arba 
lygiavertis miško tankis dar turi užimti 
bent 10 proc. ploto arba medžių aukštis dar 
turi pasiekti 5 m ir įskaitant žemės plotą, 
kuris paprastai yra miško dalis, bet kuriame 
dėl žmogaus veiklos, pvz., kirtimo, arba 
gamtinių priežasčių laikinai neauga 
medžiai, tačiau kuris, tikimasi, vėl gali 
tapti mišku;

(q) miškas – žemės plotas, apibūdinamas 
mažiausiu plotu, augančių medžių laja
arba lygiaverčiu miško tankiu ir medžių 
aukščiu; šios vertės neviršija sprendime 
16/CMP.1 nustatytų verčių. Kiekviena 
valstybė narė ne vėliau kaip iki I priede 
nurodyto apskaitos laikotarpio pradžios 
privalo šias vertes pateikti Komisijai. 
Miškas apima žemės plotus, kuriose auga 
medžiai, įskaitant natūraliai augančių jaunų 
medžių grupes arba plantaciją, kurioje 
augančių medžių lajos danga arba 
lygiavertis miško tankis dar turi pasiekti 
mažiausias vertes arba medžių aukštis dar 
turi pasiekti anksčiau minėtą mažiausią 
aukštį, įskaitant žemės plotą, kuris 
paprastai yra miško dalis, bet kuriame dėl 
žmogaus veiklos, pvz., kirtimo, arba 
gamtinių priežasčių laikinai neauga 
medžiai, tačiau kuris, tikimasi, vėl gali 
tapti mišku;

Or. en
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Pakeitimas 146
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(q) miškas – ne mažesnis kaip 0,5 ha 
žemės plotas, kuriame augančių medžių 
lajos danga arba lygiavertis miško tankis
užima bent 10 proc. ploto ir kuriame 
augančių medžių aukštis brandos amžiuje 
gali būti ne mažesnis kaip 5 m jų augimo 
vietoje, įskaitant natūraliai augančių 
jaunų medžių grupes arba plantaciją, 
kurioje augančių medžių lajos danga arba 
lygiavertis miško tankis dar turi užimti 
bent 10 proc. ploto arba medžių aukštis dar 
turi pasiekti 5 m ir įskaitant žemės plotą, 
kuris paprastai yra miško dalis, bet
kuriame dėl žmogaus veiklos, pvz., 
kirtimo, arba gamtinių priežasčių laikinai
neauga medžiai, tačiau kuris, tikimasi, vėl
gali tapti mišku;

(q) miškas – mažiausias bent 0,05–1 ha 
žemės plotas, kuriame augančių medžių 
lajos danga (arba lygiavertis miško tankis) 
sudaro daugiau kaip 10–30 proc. visų
medžių, kurių aukštis brandos amžiuje gali 
būti ne mažesnis kaip 2–5 m in situ. Mišką 
gali sudaryti arba uždarieji miškų 
dariniai, kuriuose medžių ardai ir miško 
paklotė užima didesnę ploto dalį, arba 
atvirasis miškas. Jauni, natūraliai
augantys medynai ir visos plantacijos, 
kurių medžių lajos tankis dar turi sudaryti 
10–30 proc. arba kurių medžių aukštis dar 
turi pasiekti 2–5 m, sudaro mišką, taip pat 
plotai, kurie paprastai yra miško žemės
dalis, bet kuriuose dėl žmogaus veiklos, 
pvz., kirtimo, arba gamtinių priežasčių, 
miškas laikinai sunyko, tačiau tikimasi,
kad šie plotai vėl virs mišku;

Or. en

Pagrindimas

Miško apibrėžtis turėtų būti suderinta su Durbano konvencija dėl klimato kaitos.

Pakeitimas 147
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies t punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(t) natūralus trikdis – bet koks ne žmogaus
nulemtas įvykis ar aplinkybė, dėl kurio

(t) natūralūs trikdžiai – ne žmogaus
nulemti įvykiai ar ne žmogaus nulemtos 
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miškuose ar žemės ūkio paskirties 
dirvožemiuose išmetamas didelis kiekis
ŠESD kiekis ir kurio atitinkama valstybė 
narė nepajėgia kontroliuoti, su sąlyga, kad 
ta valstybė narė dėl objektyvių priežasčių
negali pastebimai apriboti po ir dėl to 
įvykio ar aplinkybių išmetamo ŠESD 
kiekio;

aplinkybės. Šiame sprendime tokiais 
įvykiais ar aplinkybėmis laikomi įvykiai ar 
aplinkybės, dėl kurių miškuose išmetamas 
didelis ŠESD kiekis ir kurių valstybė narė
negali kontroliuoti ar daryti jiems didelės 
įtakos. Tokiems įvykiams ar aplinkybėms 
gali būti priskiriami gaisrai gamtoje,
vabzdžių ir ligų apnikimas, ekstremalios 
oro sąlygos ir (arba) geologiniai trikdžiai, 
kurių valstybė narė negali kontroliuoti ar 
daryti jiems didelės įtakos. Šiems įvykiams 
ar aplinkybėms nepriskiriamas kirtimas ir 
valdomas deginimas;

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Durbano konvencija dėl klimato kaitos.

Pakeitimas 148
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies t a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ta) foninė koncentracija – tai nuoseklių 
ir nuo pat pradžios išsamių 1990–2009 m. 
išmesto ŠESD kiekio, susijusio su 
natūraliais trikdžiais, serijų vidurkis, 
apskaičiuotas pradėjus taikyti kartotinę 
išskirčių pašalinimo procedūrą, kai 
šalinamos dvigubu standartiniu 
nuokrypiu nuo vidurkio nutolusios 
išskirtys, kol nebegalima nustatyti jokių 
išskirčių. Kita vertus, valstybės narės gali 
taikyti skaidrų ir palyginamą konkrečiai 
valstybei pritaikytą metodą, naudodamosi 
nuosekliomis ir nuo pat pradžios 
išsamiomis duomenų, apimančių 1990–
2009 m. laikotarpį, serijomis. Taikant bet 
kokius metodus įsipareigojimų laikotarpiu 
vengiama įsigyti bendrus kreditus. Jei į 
valstybės narės miškų valdymo orientacinį 
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lygį neįtraukta išmetamo ŠESD kiekio 
foninė koncentracija, norint taikyti 
9 straipsnio 2 dalyje nurodytą foninės 
koncentracijos apskaičiavimo metodiką, 
foninės koncentracijos vertė 
apskaičiuojama pagal pirmiau minėtą 
pirmąjį metodą.
Jei foninė koncentracija nustatyta kaip 
minėta pirmiau, riba bus lygi dvigubam 
standartiniam nuokrypiui nuo serijų, 
kuriomis nustatoma foninė koncentracija. 
Jei foninė koncentracija nustatoma 
taikant konkrečiai valstybei pritaikytą 
metodą arba jei valstybės narės nustatytas 
orientacinis lygis lygus nuliui, valstybė 
narė turi apibūdinti ribos nustatymo 
metodą, jeigu riba yra būtina. Taikant bet 
kokius metodus įsipareigojimų laikotarpiu 
vengiama įsigyti bendrus kreditus;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti derėjimą su visų 27 valstybių narių pasirašyta Durbano konvencija dėl 
klimato kaitos, reikia įtraukti foninės koncentracijos apibrėžtį (šis pakeitimas taip pat susijęs 
su kitais toliau pateiktais 9 straipsnio pakeitimais).

Pakeitimas 149
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies u punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(u) pusėjimo vertė – skaičius metų, per 
kuriuos medžio produkte esančios anglies 
kiekis sumažėja per pusę, palyginti su jo
pradiniu kiekiu;

(u) pusėjimo vertė – skaičius metų, per 
kuriuos medžio produkte kaupiamos
anglies kiekis sumažėja per pusę, palyginti 
su jo pradine verte;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos apibrėžtis yra techniškai netiksli. Anglies vertė kaupiklyje mažėja, kadangi mažėja 



AM\909081LT.doc 63/83 PE492.911v01-00

LT

produkto kiekis tonomis kaupiklyje, o ne anglies vertė produkte.

Pakeitimas 150
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies u punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(u) pusėjimo vertė – skaičius metų, per 
kuriuos medžio produkte esančios anglies 
kiekis sumažėja per pusę, palyginti su jo 
pradiniu kiekiu;

(u) pusėjimo vertė – skaičius metų, per 
kuriuos nukirsto medžio produktuose, 
priklausančiuose vienai iš 7 straipsnio 
2 dalyje nurodytų kategorijų, esančios 
anglies sankaupų kiekis sumažėja per 
pusę, palyginti su jo pradiniu kiekiu;

Or. en

Pakeitimas 151
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
keistų 1 dalyje nustatytas apibrėžtis, 
siekdama jas atnaujinti pagal Jungtinių 
Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos (JTBKKK), Kioto protokolo 
ar kito su klimato kaita susijusio 
daugiašalio susitarimo, kurį sudarė 
Sąjunga, įgyvendinimo organų priimtus 
apibrėžčių pakeitimus.

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 152
Kārlis Šadurskis
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Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
keistų 1 dalyje nustatytas apibrėžtis, 
siekdama jas atnaujinti pagal Jungtinių 
Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos (JTBKKK), Kioto protokolo 
ar kito su klimato kaita susijusio 
daugiašalio susitarimo, kurį sudarė 
Sąjunga, įgyvendinimo organų priimtus 
apibrėžčių pakeitimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 153
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais keistų 
1 dalyje nustatytas apibrėžtis, siekdama jas 
atnaujinti pagal Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos
(JTBKKK), Kioto protokolo ar kito su
klimato kaita susijusio daugiašalio 
susitarimo, kurį sudarė Sąjunga, 
įgyvendinimo organų priimtus apibrėžčių
pakeitimus.

2. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais keistų 
1 dalyje nustatytas apibrėžtis, siekdama
užtikrinti, kad jos derėtų su bet kokiais
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos (JTBKKK), Kioto protokolo 
ar kitų atitinkamų klimato kaitos srityje 
sudaromų daugiašalių susitarimų, kurių
Sąjunga turi laikytis, įgyvendinimo organų
priimtais apibrėžčių pakeitimais.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant palengvinti nacionalinių ataskaitų teikimą ir išvengti iškraipymų, susijusių su 
skirtingomis sistemomis, labai svarbu, kad ES LULUCF sistema derėtų su tarptautinėmis 
taisyklėmis. Suderinimu su tarptautine sistema (sprendimas 16/CMP.1) būtų palengvinamas 
nacionalinių ataskaitų teikimas ir užtikrinama darna.
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Pakeitimas 154
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais keistų 
1 dalyje nustatytas apibrėžtis, siekdama jas 
atnaujinti pagal Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos
(JTBKKK), Kioto protokolo ar kito su 
klimato kaita susijusio daugiašalio 
susitarimo, kurį sudarė Sąjunga, 
įgyvendinimo organų priimtus apibrėžčių
pakeitimus.

2. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais keistų 
1 dalyje nustatytas apibrėžtis, siekdama
užtikrinti, kad jos derėtų su bet kokiais
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos (JTBKKK), Kioto protokolo
pagal JTBKKK ar kito su klimato kaita 
susijusio daugiašalio susitarimo, kurį 
sudarė Sąjunga, įgyvendinimo organų
priimtais apibrėžčių pakeitimais.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant palengvinti nacionalinių ataskaitų teikimą ir išvengti iškraipymų, susijusių su 
skirtingomis sistemomis, labai svarbu, kad ES LULUCF sistema derėtų su tarptautinėmis 
taisyklėmis. Siūloma suderinti su tarptautine sistema (sprendimas 16/CMP.1), kad būtų 
palengvinamas nacionalinių ataskaitų teikimas ir užtikrinama darna.

Pakeitimas 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais keistų 
1 dalyje nustatytas apibrėžtis, siekdama jas 
atnaujinti pagal Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos (JTBKKK), 
Kioto protokolo ar kito su klimato kaita 
susijusio daugiašalio susitarimo, kurį 
sudarė Sąjunga, įgyvendinimo organų 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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priimtus apibrėžčių pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 156
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įpareigojimas parengti ir vesti LULUCF
apskaitą

LULUCF apskaitos rengimo ir vedimo 
taisyklės

Or. pl

Pakeitimas 157
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės parengia ir veda kiekvieno 
I priede nurodyto ataskaitinio laikotarpio 
apskaitą, kurioje tiksliai nurodo visą jų 
teritorijoje vykdant toliau nurodytoms 
kategorijoms priskiriamą veiklą išmetamą 
ir pašalinamą ŠESD kiekį:

Valstybės narės parengia ir veda kiekvieno 
I priede nurodyto ataskaitinio laikotarpio 
apskaitą, kurioje tiksliai nurodo visą jų 
teritorijoje vykdant toliau nurodytoms 
trims kategorijoms priskiriamą veiklą 
išmetamą ir pašalinamą ŠESD kiekį:

Or. en

(Turi būti bendrai balsuojama kartu su kitais to paties autoriais pateiktais straipsnio 
pakeitimais)

Pakeitimas 158
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) miško įveisimo, (a) miškininkystės veiklos: miško įveisimo,
atkūrimo, naikinimo ir miškų tvarkymo.

Or. en

(Turi būti bendrai balsuojama kartu su kitais to paties autoriais pateiktais straipsnio 
pakeitimais)

Pakeitimas 159
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) miško įveisimo, (a) miško įveisimo ir miško atkūrimo;

Or. en

Pakeitimas 160
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) miško atkūrimo, Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 161
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) miško atkūrimo, (b) žemės ūkio veiklos: ganyklų tvarkymo 
ir pasėlių tvarkymo;

Or. en

(Turi būti bendrai balsuojama kartu su kitais to paties autoriais pateiktais straipsnio 
pakeitimais)

Pakeitimas 162
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) miškų naikinimo, (c) šlapynių drenažo ir drėgnumo 
atkūrimo.

Or. en

(Turi būti bendrai balsuojama kartu su kitais to paties autoriais pateiktais straipsnio 
pakeitimais)

Pakeitimas 163
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) miškų tvarkymo, Išbraukta.

Or. en

(Turi būti bendrai balsuojama kartu su kitais to paties autoriais pateiktais straipsnio 
pakeitimais)

Pakeitimas 164
Jolanta Emilia Hibner
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) miškų tvarkymo, (d) miškų tvarkymo.

Or. pl

Pakeitimas 165
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) pasėlių tvarkymo, Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Susitarta, kad Kioto protokolo 2-ojo įsipareigojimų laikotarpio metu šlapynių drenažo ir 
drėgnumo atkūrimo veiklos apskaita lieka savanoriška. Svarbu, kad ES lygmens taisyklės 
atitiktų taisykles, dėl kurių susitarta tarptautinių derybų metu.

Pakeitimas 166
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) pasėlių tvarkymo, Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Kaip tarptautiniu mastu susitarta JT konferencijoje dėl klimato kaitos, šlapynių drenažo ir 
drėgnumo atkūrimo veiklai taikomos apskaitos taisyklės turėtų būti taikomos savanoriškai.  
Privaloma atsižvelgti į šiuo klausimu priimtus sprendimus.

Pakeitimas 167
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) pasėlių tvarkymo, Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su Durbano susitarimu – nuspręsta apskaitą privaloma padaryti tik miškų 
tvarkymui. Komisijos pasiūlyme pažengiama toliau nei tarptautinės taisyklės, taip sukuriama 
naujų iškraipymų valstybėms narėms ir ūkio subjektams.

Pakeitimas 168
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) pasėlių tvarkymo, Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su Durbano susitarimu – nuspręsta apskaitą privaloma padaryti tik  miškų 
tvarkymui.

Pakeitimas 169
Horst Schnellhardt
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) pasėlių tvarkymo, Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 170
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) pasėlių tvarkymo, Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 171
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) pasėlių tvarkymo, Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 172
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) pasėlių tvarkymo, Išbraukta.

Or. en

(Turi būti bendrai balsuojama kartu su kitais to paties autoriais pateiktais straipsnio 
pakeitimais)

Pakeitimas 173
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) pasėlių tvarkymo, Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 174
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) ganyklų tvarkymo. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Susitarta, kad Kioto protokolo 2-ojo įsipareigojimų laikotarpio metu šlapynių drenažo ir 
drėgnumo atkūrimo veiklos apskaita lieka savanoriška. Svarbu, kad ES lygmens taisyklės 
atitiktų taisykles, dėl kurių susitarta tarptautinių derybų metu.
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Pakeitimas 175
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) ganyklų tvarkymo. Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Kaip tarptautiniu mastu susitarta JT konferencijoje dėl klimato kaitos, šlapynių drenažo ir 
drėgnumo atkūrimo veiklai taikomos apskaitos taisyklės turėtų būti taikomos savanoriškai.  
Privaloma atsižvelgti į šiuo klausimu priimtus sprendimus.

Pakeitimas 176
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) ganyklų tvarkymo. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su Durbano konvencija dėl klimato kaitos – nuspręsta apskaitą privaloma 
padaryti tik  miškų tvarkymui. Komisijos pasiūlyme pažengiama toliau nei tarptautinės 
taisyklės, taip sukuriama naujų iškraipymų valstybėms narėms ir ūkio subjektams.

Pakeitimas 177
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) ganyklų tvarkymo. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su Durbano susitarimu – nuspręsta apskaitą privaloma padaryti tik  miškų 
tvarkymui.

Pakeitimas 178
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) ganyklų tvarkymo. Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 179
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) ganyklų tvarkymo. Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 180
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) ganyklų tvarkymo. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 181
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) ganyklų tvarkymo. Išbraukta.

Or. en

(Turi būti bendrai balsuojama kartu su kitais to paties autoriais pateiktais straipsnio 
pakeitimais)

Pakeitimas 182
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) ganyklų tvarkymo. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 183
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, valstybės narės gali parengti ir vesti Be to, valstybės narės gali parengti ir vesti 
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apskaitą, kurioje tiksliai nurodytų ŠESD 
kiekį, išmetamą ir pašalinamą vykdant su 
augalijos atkūrimu, šlapynių drenažu ir 
drėgnumo atkūrimu susijusią veiklą.

apskaitą, kurioje tiksliai nurodytų ŠESD 
kiekį, išmetamą ir pašalinamą vykdant su
ganyklų tvarkymu, pasėlių tvarkymu,
augalijos atkūrimu, šlapynių drenažu ir 
drėgnumo atkūrimu susijusią veiklą.

Or. en

Pakeitimas 184
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, valstybės narės gali parengti ir vesti 
apskaitą, kurioje tiksliai nurodytų ŠESD 
kiekį, išmetamą ir pašalinamą vykdant su 
augalijos atkūrimu, šlapynių drenažu ir 
drėgnumo atkūrimu susijusią veiklą.

Be to, valstybės narės gali pasirinkti
parengti ir pirmuoju apskaitos laikotarpiu
vesti apskaitą, kurioje tiksliai nurodytų 
ŠESD kiekį, išmetamą ir pašalinamą 
vykdant su ganyklų tvarkymu, pasėlių 
tvarkymu, augalijos atkūrimu, šlapynių 
drenažu ir drėgnumo atkūrimu susijusią 
veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su Durbano konvencija dėl klimato kaitos – nuspręsta apskaitą privaloma 
padaryti tik  miškų tvarkymui. Komisijos pasiūlyme pažengiama toliau nei tarptautinės 
taisyklės, taip sukuriama naujų iškraipymų valstybėms narėms ir ūkio subjektams.

Pakeitimas 185
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, valstybės narės gali parengti ir vesti Be to, valstybės narės gali parengti ir vesti 
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apskaitą, kurioje tiksliai nurodytų ŠESD 
kiekį, išmetamą ir pašalinamą vykdant su 
augalijos atkūrimu, šlapynių drenažu ir 
drėgnumo atkūrimu susijusią veiklą.

apskaitą, kurioje tiksliai nurodytų ŠESD 
kiekį, išmetamą ir pašalinamą vykdant su
ganyklų tvarkymu, pasėlių tvarkymu,
augalijos atkūrimu, šlapynių drenažu ir 
drėgnumo atkūrimu susijusią veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Suderinima su Durbano susitarimu.

Pakeitimas 186
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, valstybės narės gali parengti ir vesti 
apskaitą, kurioje tiksliai nurodytų ŠESD 
kiekį, išmetamą ir pašalinamą vykdant su 
augalijos atkūrimu, šlapynių drenažu ir 
drėgnumo atkūrimu susijusią veiklą.

Be to, valstybės narės gali parengti ir vesti 
apskaitą, kurioje tiksliai nurodytų ŠESD 
kiekį, išmetamą ir pašalinamą vykdant su
ganyklų ir pasėlių tvarkymu, augalijos 
atkūrimu, šlapynių drenažu ir drėgnumo 
atkūrimu susijusią veiklą.

Or. de

Pakeitimas 187
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, valstybės narės gali parengti ir vesti 
apskaitą, kurioje tiksliai nurodytų ŠESD 
kiekį, išmetamą ir pašalinamą vykdant su 
augalijos atkūrimu, šlapynių drenažu ir 
drėgnumo atkūrimu susijusią veiklą.

Be to, valstybės narės gali savanoriškai
parengti ir vesti apskaitą, kurioje tiksliai 
nurodytų ŠESD kiekį, išmetamą ir 
pašalinamą vykdant su ganyklų tvarkymu, 
pasėlių tvarkymu, augalijos atkūrimu, 
šlapynių drenažu ir drėgnumo atkūrimu 
susijusią veiklą.
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Or. pl

Pakeitimas 188
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, valstybės narės gali parengti ir vesti 
apskaitą, kurioje tiksliai nurodytų ŠESD 
kiekį, išmetamą ir pašalinamą vykdant su 
augalijos atkūrimu, šlapynių drenažu ir 
drėgnumo atkūrimu susijusią veiklą.

Be to, valstybės narės gali parengti ir vesti 
apskaitą, kurioje tiksliai nurodytų ŠESD 
kiekį, išmetamą ir pašalinamą vykdant su
ganyklų tvarkymu, pasėlių tvarkymu,
augalijos atkūrimu, šlapynių drenažu ir 
drėgnumo atkūrimu susijusią veiklą.

Or. en

Pakeitimas 189
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, valstybės narės gali parengti ir vesti 
apskaitą, kurioje tiksliai nurodytų ŠESD 
kiekį, išmetamą ir pašalinamą vykdant su 
augalijos atkūrimu, šlapynių drenažu ir 
drėgnumo atkūrimu susijusią veiklą.

valstybės narės gali parengti ir vesti dėl 
augalijos atkūrimo išmetamo ir 
pašalinamo ŠESD kiekio apskaitą.

Or. en

(Turi būti bendrai balsuojama kartu su kitais to paties autoriais pateiktais straipsnio 
pakeitimais)

Pakeitimas 190
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, valstybės narės gali parengti ir vesti 
apskaitą, kurioje tiksliai nurodytų ŠESD 
kiekį, išmetamą ir pašalinamą vykdant su 
augalijos atkūrimu, šlapynių drenažu ir 
drėgnumo atkūrimu susijusią veiklą.

Be to, valstybės narės gali parengti ir vesti 
apskaitą, kurioje tiksliai nurodytų ŠESD 
kiekį, išmetamą ir pašalinamą vykdant su
ganyklų tvarkymu, pasėlių tvarkymu,
augalijos atkūrimu, šlapynių drenažu ir 
drėgnumo atkūrimu susijusią veiklą.

Or. en

Pakeitimas 191
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Konkrečią 1 dalyje nurodytą veiklą 
valstybės narės į savo ataskaitas įtraukia 
nuo tos veiklos pradžios dienos arba nuo 
2013 m. sausio 1 d., atsižvelgdamos į tai, 
kuri data vėlesnė.

3. Bet kokią 1 dalyje nurodytą veiklą 
valstybės narės į savo ataskaitas įtraukia 
nuo tos veiklos pradžios dienos arba
įsipareigojimų laikotarpio pradžios, 
atsižvelgdamos į tai, kuri data vėlesnė.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Durbano konvencija dėl klimato kaitos.

Pakeitimas 192
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.  3. Konkrečią 1 dalyje nurodytą veiklą 
valstybės narės į savo ataskaitas įtraukia 
nuo tos veiklos pradžios dienos arba nuo 
2013 m. sausio 1 d., atsižvelgdamos į tai, 

3. Konkrečią 1 dalyje nurodytą veiklą 
valstybės narės į savo ataskaitas įtraukia 
nuo tos veiklos pradžios dienos arba nuo 
2014 m. sausio 1 d., atsižvelgdamos į tai, 
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kuri data vėlesnė. kuri data vėlesnė.

Or. it

Pakeitimas 193
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrosios apskaitos taisyklės LULUCF veiklos apskaita

Or. en

Pagrindimas

Šio pasiūlymo dėl sprendimo tikslas yra valstybėms narėms suteikti sistemą, kuria būtų 
pagerinamas jų nacionalinė ŠESD apskaita (būtent, LULUCF). Tuomet tai yra „veikla“, o ne 
tikslų nustatymas Todėl vietoje termino „apskaita“ turėtų būti terminas „ataskaitų teikimas“, 
tačiau atsižvelgiant į naudą, kurią gali duoti skirtinga veikla (pvz., „miškų tvarkymas“ yra 
absorbentas), 3 straipsnio pavadinime naudojama formuluotė yra tinkamesnė: „vykdyti 
LULUCF apskaitą“, kai turima omenyje LULUCF apskritai, o ne tik miškų tvarkymą.

Pakeitimas 194
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vykdant vienai ar kelioms 3 straipsnio 1 
dalyje nurodytoms veiklos kategorijoms 
priskiriamą veiklą išmetamas ir 
pašalinamas ŠESD kiekis apskaitoje 
priskiriamas tik vienai veiklos kategorijai.

2. Siekiant išvengti dvigubos apskaitos,
vykdant vienai ar kelioms 3 straipsnio 1 
dalyje nurodytoms veiklos kategorijoms 
priskiriamą veiklą išmetamas ir 
pašalinamas ŠESD kiekis apskaitoje 
priskiriamas tik vienai veiklos kategorijai.

Or. en
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Pagrindimas

Šuo pakeitimu išaiškinama, kad visomis priemonėmis turėtų būti vengiama dvigubos 
apskaitos.

Pakeitimas 195
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės visus reikalingus 
pataisymus ir perskaičiavimus, kurie turi 
būti įtraukti į jų esamą ir naujai sukurtą 
apskaitą, į kurią neįtraukiami šioje dalyje 
nurodyti anglies kaupikliai ir 3 straipsnio 
2 dalyje nurodytos ŠESD.

Or. en

Pakeitimas 196
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybės narės gali nuspręsti į savo 
apskaitą neįtraukti pirmos pastraipos a–e 
punktuose nurodytuose anglies 
kaupikliuose esančių anglies sankaupų 
pokyčių, jei tas anglies kaupiklis nėra 
nykstantis absorbentas arba šaltinis. 
Valstybės narės laiko, kad anglies 
kaupiklis nėra nykstantis absorbentas ar 
šaltinis, tik jei tai įrodoma remiantis 
skaidriais ir patikrinamais duomenimis.

Tačiau valstybės narės gali nuspręsti į savo 
apskaitą neįtraukti pirmos pastraipos a–e 
punktuose nurodytuose anglies 
kaupikliuose esančių anglies sankaupų 
pokyčių, jei dėl šių anglies kaupiklių 
apskaitos neatsirastų į apskaitą įtraukto 
išmetamo ŠESD kiekio, ir tai įrodoma 
remiantis skaidriais ir patikrinamais 
duomenimis.

Or. en
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Pakeitimas 197
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
keistų I priedą – į jį įtrauktų kitus 
ataskaitinius laikotarpius ir užtikrintų tų
ataskaitinių laikotarpių ir atitinkamų 
laikotarpių, taikomų Sąjungos 
įsipareigojimams kituose sektoriuose 
mažinti išmetamą ŠESD kiekį, derėjimą.

7. Bet kokie šiame straipsnyje nustatytų 
apskaitos taisyklių pakeitimai, įskaitant 
I priede nustatytų ataskaitinių laikotarpių
pakeitimus, priimami taikant įprastą 
teisėkūros procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Šiame straipsnyje ir I priede nustatytos apskaitos taisyklės yra labai svarbios siekiant 
užtikrinti šio sprendimo įgyvendinimą, todėl bet kokie jų pakeitimai turi būti priimami taikant 
įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 198
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
keistų I priedą – į jį įtrauktų kitus 
ataskaitinius laikotarpius ir užtikrintų tų
ataskaitinių laikotarpių ir atitinkamų 
laikotarpių, taikomų Sąjungos 
įsipareigojimams kituose sektoriuose 
mažinti išmetamą ŠESD kiekį, derėjimą.

7. Bet kokie šiame straipsnyje nustatyto 
įpareigojimo parengti ir vesti LULUCF 
apskaitą pakeitimai, įskaitant I priede 
nustatytų ataskaitinių laikotarpių
pakeitimus, priimami taikant įprastą 
teisėkūros procedūrą.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi šiame straipsnyje ir I priede nustatytos apskaitos taisyklės yra labai svarbios 
siekiant užtikrinti šio sprendimo įgyvendinimą, bet kokie jų pakeitimai turėtų būti priimami 
taikant įprastą teisėkūros procedūrą.


