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Grozījums Nr. 69
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES LĒMUMS par uzskaites 
noteikumiem un rīcības plāniem attiecībā 
uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un 
piesaisti, kas rodas darbībās, kuras saistītas 
ar zemes izmantošanu, zemes izmantošanas 
maiņu un mežsaimniecību

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES LĒMUMS par uzskaites 
noteikumiem attiecībā uz siltumnīcefekta 
gāzu emisijām un piesaisti, kas rodas 
darbībās, kuras saistītas ar zemes 
izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu 
un mežsaimniecību

Or. en

Grozījums Nr. 70
Gaston Franco, Sophie Auconie

Lēmuma priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Savienībā zemes izmantošanas, zemes 
izmantošanas maiņas un mežsaimniecības 
(LULUCF) sektors ir neto piesaistītājs, kas 
piesaista no atmosfēras tādu 
siltumnīcefekta gāzu apjomu, kas ir 
līdzvērtīgs nozīmīgai Savienības kopējo 
emisiju daļai. Veģetācijā un augsnē uzkrātā 
oglekļa daudzumam mainoties, rodas 
antropogēnas siltumnīcefekta gāzu emisijas 
un piesaiste. LULUCF sektorā radušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un piesaiste 
netiek ieskaitītas Savienības mērķī līdz 
2020. gadam samazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisijas par 20 % atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
23. aprīļa Lēmumam Nr. 406/2009/EK par 
dalībvalstu pasākumiem siltumnīcas efektu 
izraisošu gāzu emisiju samazināšanai, lai 

(1) Savienībā zemes izmantošanas, zemes 
izmantošanas maiņas un mežsaimniecības 
(LULUCF) sektors ir neto piesaistītājs, kas 
piesaista no atmosfēras tādu 
siltumnīcefekta gāzu apjomu, kas ir 
līdzvērtīgs nozīmīgai Savienības kopējo 
emisiju daļai. Veģetācijā un augsnē uzkrātā 
oglekļa daudzumam mainoties, rodas 
antropogēnas siltumnīcefekta gāzu emisijas 
un piesaiste. Nocirstas koksnes produktu 
ilgtspējīgāka izmantošana var ievērojami 
ierobežot emisiju un veicināt piesaisti no 
atmosfēras.  LULUCF sektorā radušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un piesaiste 
netiek ieskaitītas Savienības mērķī līdz 
2020. gadam samazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisijas par 20 % atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
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izpildītu Kopienas saistības siltumnīcas 
efektu izraisošu gāzu emisiju 
samazināšanas jomā līdz 2020. gadam, un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
202020. gada 13. oktobra 
Direktīvai 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
groza Padomes Direktīvu 96/61/EK, lai 
gan tās daļēji tiek ieskaitītas Savienības 
emisiju daudzuma ierobežošanas un 
samazināšanas mērķa izpildē atbilstīgi 
3. panta 3. punktam ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām 
(UNFCCC) Kioto protokolā (“Kioto 
protokols”), kas apstiprināts ar Padomes 
Lēmumu 2002/358/EK.

23. aprīļa Lēmumam Nr. 406/2009/EK par 
dalībvalstu pasākumiem siltumnīcas efektu 
izraisošu gāzu emisiju samazināšanai, lai 
izpildītu Kopienas saistības siltumnīcas 
efektu izraisošu gāzu emisiju 
samazināšanas jomā līdz 2020. gadam, un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
202020. gada 13. oktobra 
Direktīvai 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
groza Padomes Direktīvu 96/61/EK, lai 
gan tās daļēji tiek ieskaitītas Savienības 
emisiju daudzuma ierobežošanas un 
samazināšanas mērķa izpildē atbilstīgi 
3. panta 3. punktam ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām 
(UNFCCC) Kioto protokolā (“Kioto 
protokols”), kas apstiprināts ar Padomes 
Lēmumu 2002/358/EK.

Or. en

Pamatojums

Tādu oglekļa krājas izmaiņu ņemšana vērā, kas jo īpaši radušās saistībā ar nocirstas koksnes 
produktiem, valstu siltumnīcefekta gāzu uzskaitē sniedz dalībvalstīm lielisku iespēju sasniegt 
to mērķus siltumnīcefekta gāzes emisijas samazināšanas jomā. 

Grozījums Nr. 71
Gaston Franco, Sophie Auconie

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Saskaņā ar Ceļvedi virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
2050. gadā ir svarīgi, izmantojot 
holistisku pieeju, apsvērt visus zemes 
izmantošanas veidus un pievērsties 
LULUCF jautājumiem Savienības 
klimata politikā.
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Or. en

Grozījums Nr. 72
Elisabeth Köstinger

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lēmuma Nr. 406/2009/EK 9. pantā 
noteikts, ka Komisijai jāizvērtē veidi, kā 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas saistībās iekļaut ar zemes 
izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu 
un mežsaimniecību saistītās emisijas un 
piesaisti, nodrošinot šā sektora ieguldījuma 
pastāvību un integritāti vides aspektā, kā 
arī attiecīgo emisiju un piesaistes pareizu 
monitoringu un uzskaiti. Tāpēc šajā 
lēmumā vispirms būtu jānosaka uzskaites 
noteikumi, kas piemērojami 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaistei 
LULUCF sektorā. Lai nodrošinātu oglekļa 
krāju saglabāšanu un papildināšanu, tajā 
būtu jāparedz arī prasība dalībvalstīm 
pieņemt LULUCF rīcības plānus, kuros 
izklāstīti pasākumi LULUCF sektora 
emisiju ierobežošanai vai samazināšanai 
un piesaistes saglabāšanai vai 
palielināšanai.

(2) Lēmuma Nr. 406/2009/EK 9. pantā 
noteikts, ka Komisijai jāizvērtē veidi, kā 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas saistībās iekļaut ar zemes 
izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu 
un mežsaimniecību saistītās emisijas un 
piesaisti, nodrošinot šā sektora ieguldījuma 
pastāvību un integritāti vides aspektā, kā 
arī attiecīgo emisiju un piesaistes pareizu 
monitoringu un uzskaiti. Tāpēc šajā 
lēmumā vispirms būtu jānosaka uzskaites 
noteikumi, kas piemērojami
siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaistei 
LULUCF sektorā.

Or. de

Grozījums Nr. 73
Julie Girling

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lēmuma Nr. 406/2009/EK 9. pantā 
noteikts, ka Komisijai jāizvērtē veidi, kā 

(2) Lēmuma Nr. 406/2009/EK 9. pantā 
noteikts, ka Komisijai jāizvērtē veidi, kā 
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Savienības siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas saistībās iekļaut ar zemes 
izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu 
un mežsaimniecību saistītās emisijas un 
piesaisti, nodrošinot šā sektora ieguldījuma 
pastāvību un integritāti vides aspektā, kā 
arī attiecīgo emisiju un piesaistes pareizu 
monitoringu un uzskaiti. Tāpēc šajā 
lēmumā vispirms būtu jānosaka uzskaites 
noteikumi, kas piemērojami 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaistei 
LULUCF sektorā. Lai nodrošinātu oglekļa 
krāju saglabāšanu un papildināšanu, tajā 
būtu jāparedz arī prasība dalībvalstīm 
pieņemt LULUCF rīcības plānus, kuros 
izklāstīti pasākumi LULUCF sektora 
emisiju ierobežošanai vai samazināšanai
un piesaistes saglabāšanai vai 
palielināšanai.

Savienības siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas saistībās iekļaut ar zemes 
izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu 
un mežsaimniecību saistītās emisijas un 
piesaisti, nodrošinot šā sektora ieguldījuma 
pastāvību un integritāti vides aspektā, kā 
arī attiecīgo emisiju un piesaistes pareizu 
monitoringu un uzskaiti. Tāpēc šajā 
lēmumā vispirms būtu jānosaka uzskaites 
noteikumi, kas piemērojami 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaistei 
LULUCF sektorā. Lai pagaidām
nodrošinātu oglekļa krāju saglabāšanu un 
papildināšanu, tajā būtu jāparedz arī 
prasība dalībvalstīm to zema oglekļa 
emisiju līmeņa ekonomiskās attīstības 
stratēģijās iekļaut pasākumus, lai 
veicinātu ilgstpējīgu mežu 
apsaimniekošanu un ilgtspējīgu zemes 
apsaimniekošanu nolūkā ierobežot vai 
samazināt LULUCF sektora emisiju un 
saglabāt vai palielināt piesaisti.

Or. en

Pamatojums

Valstu rīcības plāni radītu papildu slogu dalībvalstu līmenī, nesniedzot skaidru pievienoto 
vērtību. Tādējādi rastos dubults regulējums, jo ierosinātie rīcības plāni pārklātos ar kopējās 
lauksaimniecības politikas 2. pīlāra agrovides pasākumiem. Tādēļ dalībvalstīm tā vietā 
vajadzētu iekļaut pasākumus, kas veicina ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu un ilgtspējīgu 
zemes apsaimniekošanu saistībā ar savām zema oglekļa emisiju līmeņa ekonomiskās attīstības 
stratēģijām.

Grozījums Nr. 74
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lēmuma Nr. 406/2009/EK 9. pantā 
noteikts, ka Komisijai jāizvērtē veidi, kā 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas saistībās iekļaut ar zemes 

(2) Lēmuma Nr. 406/2009/EK 9. pantā 
noteikts, ka Komisijai jāizvērtē veidi, kā 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas saistībās iekļaut ar zemes 
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izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu 
un mežsaimniecību saistītās emisijas un 
piesaisti, nodrošinot šā sektora ieguldījuma 
pastāvību un integritāti vides aspektā, kā 
arī attiecīgo emisiju un piesaistes pareizu 
monitoringu un uzskaiti. Tāpēc šajā 
lēmumā vispirms būtu jānosaka uzskaites 
noteikumi, kas piemērojami 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaistei 
LULUCF sektorā. Lai nodrošinātu oglekļa 
krāju saglabāšanu un papildināšanu, tajā 
būtu jāparedz arī prasība dalībvalstīm 
pieņemt LULUCF rīcības plānus, kuros 
izklāstīti pasākumi LULUCF sektora 
emisiju ierobežošanai vai samazināšanai 
un piesaistes saglabāšanai vai 
palielināšanai.

izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu 
un mežsaimniecību saistītās emisijas un 
piesaisti, nodrošinot šā sektora ieguldījuma 
pastāvību un integritāti vides aspektā, kā 
arī attiecīgo emisiju un piesaistes pareizu 
monitoringu un uzskaiti. Tāpēc šajā 
lēmumā vispirms būtu jānosaka uzskaites 
noteikumi, kas piemērojami 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaistei 
LULUCF sektorā.

Or. en

Pamatojums

Valstu rīcības plāni radītu papildu slogu dalībvalstu līmenī, nesniedzot skaidru pievienoto 
vērtību. Tādējādi rastos dubults regulējums, jo ierosinātie rīcības plāni tiktu īstenoti  paralēli 
kopējās lauksaimniecības politikas otrā pīlāra agrovides pasākumiem.

Grozījums Nr. 75
Romana Jordan

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lēmuma Nr. 406/2009/EK 9. pantā 
noteikts, ka Komisijai jāizvērtē veidi, kā 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas saistībās iekļaut ar zemes 
izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu 
un mežsaimniecību saistītās emisijas un 
piesaisti, nodrošinot šā sektora 
ieguldījuma pastāvību un integritāti vides 
aspektā, kā arī attiecīgo emisiju un 
piesaistes pareizu monitoringu un uzskaiti. 
Tāpēc šajā lēmumā vispirms būtu jānosaka 
uzskaites noteikumi, kas piemērojami 

(2) Saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK 
9. pantu Komisija ir izvērtējusi veidus, kas 
saistīti ar LULUCF sektoru Savienībā un 
dalībvalstu saistības siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanas jomā, lai 
nodrošinātu LULUCF sektora
ieguldījuma pastāvību un integritāti vides 
aspektā, kā arī rūpīgu monitoringu un 
uzskaiti. Saistībā ar šo novērtējumu 
Komisija ierosina tā dēvēto LULUCF 
tiesību aktu paketi, kas ietver divus 
savstarpēji saistītus tiesību aktus —
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siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaistei 
LULUCF sektorā. Lai nodrošinātu oglekļa 
krāju saglabāšanu un papildināšanu, tajā 
būtu jāparedz arī prasība dalībvalstīm 
pieņemt LULUCF rīcības plānus, kuros 
izklāstīti pasākumi LULUCF sektora 
emisiju ierobežošanai vai samazināšanai un 
piesaistes saglabāšanai vai palielināšanai.

vispirms — lēmumu par LULUCF 
uzskaites noteikumiem un — pēc tam —
tiesību aktu par LULUCF sektora oficiālu 
iekļaušanu Savienības un dalībvalstu 
siltumnīcefekta gāzes emisijas 
samazināšanas saistībās. Tāpēc šajā 
lēmumā būtu jānosaka uzskaites noteikumi, 
kas piemērojami siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un piesaistei LULUCF sektorā. 
Lai pagaidām nodrošinātu oglekļa krāju 
saglabāšanu un papildināšanu, tajā būtu 
jāparedz arī prasība dalībvalstīm pieņemt 
LULUCF rīcības plānus, kuros izklāstīti 
pasākumi LULUCF sektora emisiju 
ierobežošanai vai samazināšanai un 
piesaistes saglabāšanai vai palielināšanai.
Minētajam attiecīgi sekos otrais tiesību 
akta priekšlikums par LULUCF sektora 
oficiālu iekļaušanu Savienības un 
dalībvalstu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas saistībās.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

.(2)  Lēmuma Nr. 406/2009/EK 9. pantā 
noteikts, ka Komisijai jāizvērtē veidi, kā 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas saistībās iekļaut ar zemes 
izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu 
un mežsaimniecību saistītās emisijas un 
piesaisti, nodrošinot šā sektora ieguldījuma 
pastāvību un integritāti vides aspektā, kā 
arī attiecīgo emisiju un piesaistes pareizu 
monitoringu un uzskaiti. Tāpēc šajā 
lēmumā vispirms būtu jānosaka uzskaites 
noteikumi, kas piemērojami 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaistei 
LULUCF sektorā. Lai nodrošinātu oglekļa 

(2) Lēmuma Nr. 406/2009/EK 9. pantā 
noteikts, ka Komisijai jāizvērtē veidi, kā 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas saistībās iekļaut ar zemes 
izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu 
un mežsaimniecību saistītās emisijas un 
piesaisti, nodrošinot šā sektora ieguldījuma 
pastāvību un integritāti vides aspektā, kā 
arī attiecīgo emisiju un piesaistes pareizu 
monitoringu un uzskaiti.  Tāpēc šajā 
lēmumā vispirms būtu jānosaka uzskaites 
noteikumi, kas piemērojami 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaistei 
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krāju saglabāšanu un papildināšanu, tajā 
būtu jāparedz arī prasība dalībvalstīm 
pieņemt LULUCF rīcības plānus, kuros 
izklāstīti pasākumi LULUCF sektora 
emisiju ierobežošanai vai samazināšanai 
un piesaistes saglabāšanai vai 
palielināšanai.

LULUCF sektorā.

Or. sv

Grozījums Nr. 77
Zofija Mazej Kukovič

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lēmuma Nr. 406/2009/EK 9. pantā 
noteikts, ka Komisijai jāizvērtē veidi, kā 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas saistībās iekļaut ar zemes 
izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu 
un mežsaimniecību saistītās emisijas un 
piesaisti, nodrošinot šā sektora
ieguldījuma pastāvību un integritāti vides 
aspektā, kā arī attiecīgo emisiju un 
piesaistes pareizu monitoringu un uzskaiti. 
Tāpēc šajā lēmumā vispirms būtu jānosaka 
uzskaites noteikumi, kas piemērojami 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaistei 
LULUCF sektorā. Lai nodrošinātu oglekļa 
krāju saglabāšanu un papildināšanu, tajā 
būtu jāparedz arī prasība dalībvalstīm 
pieņemt LULUCF rīcības plānus, kuros 
izklāstīti pasākumi LULUCF sektora 
emisiju ierobežošanai vai samazināšanai un 
piesaistes saglabāšanai vai palielināšanai.

(2) Saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK
9. pantu Komisija ir izvērtējusi kārtību, 
kas saistīta ar LULUCF sektoru 
Savienībā un dalībvalstu saistībām 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas jomā, lai nodrošinātu 
LULUCF sektora  ieguldījuma pastāvību 
un integritāti vides aspektā, kā arī pareizu 
monitoringu un uzskaiti. Saistībā ar šo 
novērtējumu Komisija ierosina tā dēvēto 
LULUCF tiesību aktu paketi, kas ietver 
divus savstarpēji saistītus tiesību aktus: 
vispirms — lēmumu par LULUCF 
uzskaites noteikumiem un — pēc tam —
ar to saistīto tiesību aktu par LULUCF 
sektora oficiālu iekļaušanu Savienības un 
dalībvalstu siltumnīcefekta gāzes emisijas 
samazināšanas saistībās. Tāpēc šajā 
lēmumā būtu jānosaka uzskaites noteikumi, 
kas piemērojami siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un piesaistei LULUCF sektorā. 
Lai pagaidām nodrošinātu oglekļa krāju 
saglabāšanu un papildināšanu, tajā būtu 
jāparedz arī prasība dalībvalstīm pieņemt 
LULUCF rīcības plānus, kuros izklāstīti 
pasākumi LULUCF sektora emisiju 
ierobežošanai vai samazināšanai un 
piesaistes saglabāšanai vai palielināšanai.
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Minētajam attiecīgi sekos otrais tiesību 
akta priekšlikums par LULUCF sektora 
oficiālu iekļaušanu Savienības un 
dalībvalstu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas saistībās.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Šajā lēmumā ir paredzēti dalībvalstu 
pienākumi minēto uzskaites noteikumu 
un rīcības plānu īstenošanā. Tajā nav 
paredzēti nekādi uzskaites vai ziņošanas 
pienākumi privātā sektora pusēm, tostarp 
lauksaimniekiem un mežsaimniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Kriton Arsenis, Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Šajā lēmumā ir paredzēti dalībvalstu 
pienākumi minēto uzskaites noteikumu 
un rīcības plānu īstenošanā. Tajā nav 
paredzēti nekādi uzskaites vai ziņošanas 
pienākumi privātā sektora pusēm, tostarp 
lauksaimniekiem un mežsaimniekiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 80
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) UNFCCC līgumslēdzēju pušu 
17. konferencē, kas 2011. gada decembrī 
norisinājās Durbanā un vienlaikus bija 
Kioto protokola līgumslēdzēju pušu 
sanāksme, tika pieņemts līgumslēdzēju 
pušu konferences Lēmums -/CMP.7
(“Lēmums -/CMP.7”). Minētajā lēmumā ir 
izklāstīti uzskaites noteikumi, kas 
piemērojami LULUCF sektorā no Kioto 
protokola otrā saistību perioda. Lai 
nodrošinātu Savienības iekšējo noteikumu 
un UNFCCC apstiprinātās metodikas 
pienācīgu saskaņotību, šim lēmumam 
vajadzētu būt saskaņā ar minēto lēmumu. 
Turklāt šajā lēmumā būtu jāatspoguļo 
Savienības LULUCF sektora specifika.

(3) UNFCCC līgumslēdzēju pušu 
17. konferencē, kas 2011. gada decembrī 
norisinājās Durbanā un vienlaikus bija 
Kioto protokola līgumslēdzēju pušu 
sanāksme, tika pieņemts līgumslēdzēju 
pušu konferences Lēmums 2/CMP.7
(“Lēmums 2/CMP.7”) un Lēmums 
16/CMP.1. Minētajā lēmumā ir izklāstīti 
uzskaites noteikumi, kas piemērojami 
LULUCF sektorā no Kioto protokola otrā 
saistību perioda. Lai nodrošinātu 
Savienības iekšējo noteikumu un UNFCCC 
apstiprinātās metodikas pienācīgu 
saskaņotību un novērstu jebkādu 
dublēšanos ar valsts ziņojumu sniegšanu, 
šim lēmumam vajadzētu būt saskaņā ar 
minēto lēmumu. Turklāt šajā lēmumā būtu 
jāatspoguļo Savienības LULUCF sektora 
specifika.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi nodrošināt ES LULUCF sistēmas atbilstību starptautiskajiem noteikumiem, lai 
atvieglotu valsts ziņojumu sniegšanu un novērstu traucējumus starp dažādām sistēmām. 
Pielīdzināšana starptautiskajai sistēmai (Lēmums 2/CMP.7 un Lēmums 16./CMP.1) 
atvieglotu valsts ziņojumu sniegšanu un nodrošinātu konsekvenci.

Grozījums Nr. 81
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) UNFCCC līgumslēdzēju pušu (3) UNFCCC līgumslēdzēju pušu 
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17. konferencē, kas 2011. gada decembrī 
norisinājās Durbanā un vienlaikus bija
Kioto protokola līgumslēdzēju pušu 
sanāksme, tika pieņemts līgumslēdzēju 
pušu konferences Lēmums -/CMP.7
(“Lēmums -/CMP.7”). Minētajā lēmumā ir 
izklāstīti uzskaites noteikumi, kas 
piemērojami LULUCF sektorā no Kioto 
protokola otrā saistību perioda. Lai 
nodrošinātu Savienības iekšējo noteikumu 
un UNFCCC apstiprinātās metodikas 
pienācīgu saskaņotību, šim lēmumam 
vajadzētu būt saskaņā ar minēto lēmumu. 
Turklāt šajā lēmumā būtu jāatspoguļo 
Savienības LULUCF sektora specifika.

17. konferencē, kas 2011. gada decembrī 
norisinājās Durbanā un vienlaikus bija 
Kioto protokola līgumslēdzēju pušu 
sanāksme, tika pieņemts līgumslēdzēju 
pušu konferences Lēmums 2-/CMP.7
(“Lēmums 2-/CMP.7”) un Lēmums 
16/CMP.1. Minētajā lēmumā ir izklāstīti 
uzskaites noteikumi, kas piemērojami 
LULUCF sektorā no Kioto protokola otrā 
saistību perioda. Lai nodrošinātu 
Savienības iekšējo noteikumu un UNFCCC 
apstiprinātās metodikas pienācīgu 
saskaņotību un novērstu jebkādu 
dublēšanos ar valsts ziņojumu sniegšanu, 
šim lēmumam vajadzētu būt saskaņā ar 
minēto lēmumu. Turklāt šajā lēmumā būtu 
jāatspoguļo Savienības LULUCF sektora 
specifika.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi nodrošināt ES LULUCF sistēmas atbilstību starptautiskajiem noteikumiem, lai 
atvieglotu valsts ziņojumu sniegšanu un novērstu traucējumus starp dažādām sistēmām. 
Vēlams veikt pielīdzināšanu starptautiskajai sistēmai (Lēmums 2/CMP.7 un Lēmums 
16./CMP.1), lai atvieglotu valsts ziņojumu sniegšanu un nodrošinātu konsekvenci.

Grozījums Nr. 82
Gaston Franco, Sophie Auconie

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) UNFCCC līgumslēdzēju pušu 
17. konferencē, kas 2011. gada decembrī 
norisinājās Durbanā un vienlaikus bija 
Kioto protokola līgumslēdzēju pušu 
sanāksme, tika pieņemts līgumslēdzēju 
pušu konferences Lēmums -/CMP.7 
(“Lēmums -/CMP.7”). Minētajā lēmumā ir 
izklāstīti uzskaites noteikumi, kas 
piemērojami LULUCF sektorā no Kioto 
protokola otrā saistību perioda. Lai 

(3) UNFCCC līgumslēdzēju pušu 
17. konferencē, kas 2011. gada decembrī 
norisinājās Durbanā un vienlaikus bija 
Kioto protokola līgumslēdzēju pušu 
sanāksme, tika pieņemts līgumslēdzēju 
pušu konferences Lēmums -/CMP.7 
(“Lēmums -/CMP.7”). Minētajā lēmumā ir 
izklāstīti uzskaites noteikumi, kas 
piemērojami LULUCF sektorā no Kioto 
protokola otrā saistību perioda. Lai pilnībā 
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nodrošinātu Savienības iekšējo noteikumu 
un UNFCCC apstiprinātās metodikas 
pienācīgu saskaņotību, šim lēmumam 
vajadzētu būt saskaņā ar minēto lēmumu. 
Turklāt šajā lēmumā būtu jāatspoguļo 
Savienības LULUCF sektora specifika.

nodrošinātu Savienības iekšējo noteikumu 
un UNFCCC apstiprinātās metodikas 
pienācīgu saskaņotību, šim lēmumam 
vajadzētu būt saskaņā ar minēto lēmumu. 
Turklāt šajā lēmumā būtu jāatspoguļo 
Savienības LULUCF sektora specifika.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) UNFCCC līgumslēdzēju pušu 
17. konferencē, kas 2011. gada decembrī 
norisinājās Durbanā un vienlaikus bija 
Kioto protokola līgumslēdzēju pušu 
sanāksme, tika pieņemts līgumslēdzēju 
pušu konferences Lēmums -/CMP.7 
(“Lēmums -/CMP.7”). Minētajā lēmumā ir 
izklāstīti uzskaites noteikumi, kas 
piemērojami LULUCF sektorā no Kioto 
protokola otrā saistību perioda. Lai 
nodrošinātu Savienības iekšējo noteikumu 
un UNFCCC apstiprinātās metodikas 
pienācīgu saskaņotību, šim lēmumam 
vajadzētu būt saskaņā ar minēto lēmumu. 
Turklāt šajā lēmumā būtu jāatspoguļo 
Savienības LULUCF sektora specifika. 

(3) UNFCCC līgumslēdzēju pušu 
17. konferencē, kas 2011. gada decembrī 
norisinājās Durbanā un vienlaikus bija 
Kioto protokola līgumslēdzēju pušu 
sanāksme, tika pieņemts līgumslēdzēju 
pušu konferences Lēmums -/CMP.7 
(“Lēmums -/CMP.7”). Minētajā lēmumā ir 
izklāstīti uzskaites noteikumi, kas 
piemērojami LULUCF sektorā no Kioto 
protokola otrā saistību perioda. Lai pilnībā 
nodrošinātu Savienības iekšējo noteikumu 
un UNFCCC apstiprinātās metodikas 
saskaņotību, šim lēmumam vajadzētu būt 
saskaņā ar minēto lēmumu. Turklāt šajā 
lēmumā būtu jāatspoguļo Savienības 
LULUCF sektora specifika. 

Or. en

Grozījums Nr. 84
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Papildus iespējām, kas tieši saistītas 
ar mežsaimniecību un lauksaimniecību, 
klimata pārmaiņu mazināšanas potenciāls 
piemīt arī saistītajām nozarēm (piemēram, 
celulozes un papīra rūpniecībai, 
kokapstrādei) un atjaunojamo 
energoresursu sektoriem, ja 
lauksaimniecības zemi un mežus 
apsaimnieko kokmateriālu ieguves un 
enerģijas ražošanas vajadzībām. Ogleklis 
tiek uzkrāts kokos, citos augos un 
augsnēs, taču vairākus gadu desmitus to 
var uzkrāt arī produktos, piemēram, koka 
būvmateriālos. Uz ražotājiem un 
patērētājiem orientēta politika var 
ievērojami veicināt koksnes ilgtermiņa 
izmantošanu un pārstrādi un/vai tādu 
celulozes, papīra un koksnes produktu 
ražošanu, ar kuriem aizstāj materiālus, 
kas rada vairāk emisiju (piemēram, 
betonu, tēraudu, no fosilām izejvielām 
ražotu plastmasu). Uz bioloģiskiem 
resursiem balstītā rūpniecībā patiesībā 
var izmantot kultūraugus, ko audzē kā 
materiālu aizvietotājus (piemēram, 
kaņepes un zāle izolācijai stikla šķiedras 
vietā, salmi mēbeļu ražošanai, automobiļu 
durvju paneļi, kas izgatavoti no lina vai 
sizala šķiedras, bioplastmasa) vai 
enerģijas ražošanai (piemēram, biomasas 
izmantošana fosilo kurināmo vietā). 
Pētījumi liecina, ka uz katru tonnu 
oglekļa, kas uzkrāts koksnes produktos, ar 
kuriem aizstāti nekoksnes produkti, 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājums vidēji varētu būt divas 
tonnas oglekļa.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Uzskaites noteikumiem, ko piemēro 
Savienības LULUCF sektoram, 
nevajadzētu radīt papildu administratīvo 
slogu, tādēļ nevajadzētu prasīt saskaņā ar 
minētajiem noteikumiem iesniegtajos 
ziņojumos iekļaut informāciju, kas netiek 
prasīta saskaņā ar UNFCCC 
līgumslēdzēju pušu konferences un Kioto 
protokola līgumslēdzēju pušu sanāksmes 
lēmumiem.

Or. lt

Grozījums Nr. 86
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai palielinātu zemes resursu 
izmantošanas maiņas radīto ieguldījumu 
emisiju samazināšanā, LULUCF uzskaites 
noteikumos būtu jāņem vērā 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā veiktie 
centieni. Šajā lēmumā būtu jāparedz 
uzskaites noteikumi, kas obligāti 
piemērojami tādām mežsaimniecības 
darbībām kā meža ieaudzēšana, meža 
atjaunošana, atmežošana un meža 
apsaimniekošana un tādām 
lauksaimniecības darbībām kā ganību 
apsaimniekošana un aramzemes 
apsaimniekošana. Tajā būtu jāparedz arī 
uzskaites noteikumi, kas brīvprātīgi 
piemērojami veģetācijas atjaunošanas un 
mitrāju nosusināšanas un atjaunošanas 
darbībām.

(4) Lai palielinātu zemes resursu 
izmantošanas maiņas radīto ieguldījumu 
emisiju samazināšanā, LULUCF uzskaites 
noteikumos būtu jāņem vērā 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā veiktie 
centieni. Šajā lēmumā būtu jāparedz 
uzskaites noteikumi, kas obligāti 
piemērojami tādām mežsaimniecības 
darbībām kā meža ieaudzēšana, meža 
atjaunošana, atmežošana un meža 
apsaimniekošana. Tajā būtu jāparedz arī 
uzskaites noteikumi, kas brīvprātīgi 
piemērojami tādām lauksaimniecības 
darbībām kā ganību apsaimniekošana un 
aramzemes apsaimniekošana, kā arī
veģetācijas atjaunošanas un mitrāju 
nosusināšanas un atjaunošanas darbībām.

Or. en



PE492.911v01-00 16/81 AM\909081LV.doc

LV

Grozījums Nr. 87
Elisabeth Köstinger

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4)  Lai palielinātu zemes resursu 
izmantošanas maiņas radīto ieguldījumu 
emisiju samazināšanā, LULUCF uzskaites 
noteikumos būtu jāņem vērā 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā veiktie 
centieni. Šajā lēmumā būtu jāparedz 
uzskaites noteikumi, kas obligāti 
piemērojami tādām mežsaimniecības 
darbībām kā meža ieaudzēšana, meža 
atjaunošana, atmežošana un meža 
apsaimniekošana un tādām 
lauksaimniecības darbībām kā ganību 
apsaimniekošana un aramzemes 
apsaimniekošana. Tajā būtu jāparedz arī 
uzskaites noteikumi, kas brīvprātīgi 
piemērojami veģetācijas atjaunošanas un 
mitrāju nosusināšanas un atjaunošanas 
darbībām.

(4) Lai palielinātu zemes resursu 
izmantošanas maiņas radīto ieguldījumu 
emisiju samazināšanā, LULUCF uzskaites 
noteikumos būtu jāņem vērā 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā veiktie 
centieni. Šajā lēmumā būtu jāparedz 
uzskaites noteikumi, kas obligāti 
piemērojami tādām mežsaimniecības 
darbībām kā meža ieaudzēšana, meža 
atjaunošana, atmežošana un meža 
apsaimniekošana.

Or. de

Grozījums Nr. 88
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai palielinātu zemes resursu 
izmantošanas maiņas radīto ieguldījumu 
emisiju samazināšanā, LULUCF uzskaites 
noteikumos būtu jāņem vērā 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā veiktie
centieni. Šajā lēmumā būtu jāparedz 
uzskaites noteikumi, kas obligāti 

(4) Lai palielinātu zemes resursu 
izmantošanas maiņas radīto ieguldījumu 
emisiju samazināšanā, LULUCF uzskaites 
noteikumos būtu jāņem vērā 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā veiktie 
centieni. Šajā lēmumā būtu jāparedz 
uzskaites noteikumi, kas obligāti 
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piemērojami tādām mežsaimniecības 
darbībām kā meža ieaudzēšana, meža 
atjaunošana, atmežošana un meža 
apsaimniekošana un tādām 
lauksaimniecības darbībām kā ganību 
apsaimniekošana un aramzemes 
apsaimniekošana. Tajā būtu jāparedz arī 
uzskaites noteikumi, kas brīvprātīgi 
piemērojami veģetācijas atjaunošanas un
mitrāju nosusināšanas un atjaunošanas 
darbībām.

piemērojami tādām mežsaimniecības 
darbībām kā meža ieaudzēšana, meža 
atjaunošana, atmežošana un meža 
apsaimniekošana. Tajā būtu jāparedz arī 
uzskaites noteikumi, kas brīvprātīgi 
piemērojami tādām lauksaimniecības 
darbībām kā ganību apsaimniekošana un 
aramzemes apsaimniekošana, kā arī
veģetācijas atjaunošanas, mitrāju 
nosusināšanas un atjaunošanas darbībām.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Durbanas nolīgumu — tika nolemts uzskaitē kā obligātas iekļaut tikai mežu 
apsaimniekošanas darbības. Lai gan daudzās dalībvalstīs notiek un līdz 2014. gadam netiks 
pabeigta priekšizpēte par aramzemes apsaimniekošanas un ganību apsaimniekošanas 
uzskaiti, Komisijas priekšlikums paredz vairāk nekā starptautiskie noteikumi, tādējādi radot 
jaunus traucējumus dalībvalstīm un tirgus dalībniekiem.

Grozījums Nr. 89
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai palielinātu zemes resursu 
izmantošanas maiņas radīto ieguldījumu 
emisiju samazināšanā, LULUCF uzskaites 
noteikumos būtu jāņem vērā
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā veiktie 
centieni. Šajā lēmumā būtu jāparedz 
uzskaites noteikumi, kas obligāti 
piemērojami tādām mežsaimniecības 
darbībām kā meža ieaudzēšana, meža 
atjaunošana, atmežošana un meža 
apsaimniekošana un tādām 
lauksaimniecības darbībām kā ganību 
apsaimniekošana un aramzemes 
apsaimniekošana. Tajā būtu jāparedz arī 
uzskaites noteikumi, kas brīvprātīgi 
piemērojami veģetācijas atjaunošanas un

(4) Lai palielinātu zemes resursu 
izmantošanas maiņas radīto ieguldījumu 
emisiju samazināšanā, LULUCF darbību 
kontos būtu jāatspoguļo lauksaimniecībā 
un mežsaimniecībā veiktie centieni. Šajā 
lēmumā būtu jāparedz LULUCF darbību 
konti, kas obligāti jāizmanto tādām 
mežsaimniecības darbībām kā meža 
ieaudzēšana, meža atjaunošana, 
atmežošana un meža apsaimniekošana. 
Tajā būtu jāparedz arī konti, kas brīvprātīgi 
izmantojami tādām lauksaimniecības 
darbībām kā ganību apsaimniekošana un 
aramzemes apsaimniekošana un 
veģetācijas atjaunošanas, mitrāju 
nosusināšanas un atjaunošanas darbībām.
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mitrāju nosusināšanas un atjaunošanas 
darbībām.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Durbanas nolīgumu — tika nolemts uzskaitē kā obligātas iekļaut tikai mežu 
apsaimniekošanas darbības. Komisijas priekšlikums paredz vairāk nekā starptautiskie 
noteikumi, tādējādi radot jaunus traucējumus dalībvalstīm un tirgus dalībniekiem.

Grozījums Nr. 90
Horst Schnellhardt

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4)  Lai palielinātu zemes resursu 
izmantošanas maiņas radīto ieguldījumu 
emisiju samazināšanā, LULUCF uzskaites 
noteikumos būtu jāņem vērā 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā veiktie 
centieni. Šajā lēmumā būtu jāparedz 
uzskaites noteikumi, kas obligāti 
piemērojami tādām mežsaimniecības 
darbībām kā meža ieaudzēšana, meža 
atjaunošana, atmežošana un meža 
apsaimniekošana un tādām 
lauksaimniecības darbībām kā ganību 
apsaimniekošana un aramzemes 
apsaimniekošana. Tajā būtu jāparedz arī 
uzskaites noteikumi, kas brīvprātīgi 
piemērojami veģetācijas atjaunošanas un 
mitrāju nosusināšanas un atjaunošanas 
darbībām. 

(4) Lai palielinātu zemes resursu 
izmantošanas maiņas radīto ieguldījumu 
emisiju samazināšanā, LULUCF uzskaites 
noteikumos būtu jāņem vērā 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā veiktie 
centieni.  Šajā lēmumā būtu jāparedz 
uzskaites noteikumi, kas obligāti 
piemērojami tādām mežsaimniecības 
darbībām kā meža ieaudzēšana, meža 
atjaunošana, atmežošana un meža 
apsaimniekošana. Tajā būtu jāparedz arī 
uzskaites noteikumi, kas brīvprātīgi 
piemērojami tādām lauksaimniecības 
darbībām kā ganību apsaimniekošana un 
aramzemes apsaimniekošana, kā arī 
veģetācijas atjaunošanas un mitrāju 
nosusināšanas un atjaunošanas darbībām.

Or. de

Grozījums Nr. 91
Jolanta Emilia Hibner
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Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai palielinātu zemes resursu 
izmantošanas maiņas radīto ieguldījumu 
emisiju samazināšanā, LULUCF uzskaites 
noteikumos būtu jāņem vērā 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā veiktie 
centieni. Šajā lēmumā būtu jāparedz 
uzskaites noteikumi, kas obligāti 
piemērojami tādām mežsaimniecības 
darbībām kā meža ieaudzēšana, meža 
atjaunošana, atmežošana un meža 
apsaimniekošana un tādām 
lauksaimniecības darbībām kā ganību 
apsaimniekošana un aramzemes 
apsaimniekošana. Tajā būtu jāparedz arī 
uzskaites noteikumi, kas brīvprātīgi 
piemērojami veģetācijas atjaunošanas un 
mitrāju nosusināšanas un atjaunošanas 
darbībām.

(4) Lai palielinātu zemes resursu 
izmantošanas maiņas radīto ieguldījumu 
emisiju samazināšanā, LULUCF uzskaites 
noteikumos būtu jāņem vērā 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā veiktie 
centieni. Šajā lēmumā būtu jāparedz 
uzskaites noteikumi, kas obligāti 
piemērojami tādām mežsaimniecības 
darbībām kā meža ieaudzēšana, meža 
atjaunošana, atmežošana un meža 
apsaimniekošana. Tajā būtu jāparedz arī 
uzskaites noteikumi, kas brīvprātīgi 
piemērojami tādām lauksaimniecības 
darbībām kā ganību apsaimniekošana un 
aramzemes apsaimniekošana, veģetācijas 
atjaunošanas un mitrāju nosusināšanas un 
atjaunošanas darbībām.

Or. pl

Grozījums Nr. 92
Romana Jordan

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai palielinātu zemes resursu 
izmantošanas maiņas radīto ieguldījumu 
emisiju samazināšanā, LULUCF uzskaites 
noteikumos būtu jāņem vērā 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā veiktie 
centieni. Šajā lēmumā būtu jāparedz 
uzskaites noteikumi, kas obligāti 
piemērojami tādām mežsaimniecības 
darbībām kā meža ieaudzēšana, meža 
atjaunošana, atmežošana un meža 
apsaimniekošana un tādām 
lauksaimniecības darbībām kā ganību 

(4) Lai palielinātu zemes resursu 
izmantošanas maiņas radīto ieguldījumu 
emisiju samazināšanā, LULUCF uzskaites 
noteikumos būtu jāņem vērā 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā veiktie 
centieni. Savienībai un tās dalībvalstīm 
būtu kopīgi jāpilda saistības attiecībā uz 
3,5 % maksimālo apjomu, kā paredzēts 
Durbanā apstiprinātajā UNFCCC 
Lēmumā 2/CMP.7. Komisija sagatavos šīs 
kopīgās izpildes īstenošanas kārtību, 
iekļaujot to otrā atsevišķā tiesību aktā par 
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apsaimniekošana un aramzemes 
apsaimniekošana. Tajā būtu jāparedz arī 
uzskaites noteikumi, kas brīvprātīgi 
piemērojami veģetācijas atjaunošanas un 
mitrāju nosusināšanas un atjaunošanas 
darbībām.

LULUCF sektora oficiālu iekļaušanu 
Savienības un dalībvalstu saistībās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas jomā LULUCF tiesību 
aktu paketē. Šajā lēmumā būtu jāparedz 
uzskaites noteikumi, kas obligāti 
piemērojami tādām mežsaimniecības 
darbībām kā meža ieaudzēšana, meža 
atjaunošana, atmežošana un meža 
apsaimniekošana un tādām 
lauksaimniecības darbībām kā ganību 
apsaimniekošana un aramzemes 
apsaimniekošana. Tajā būtu jāparedz arī 
uzskaites noteikumi, kas brīvprātīgi 
piemērojami veģetācijas atjaunošanas un 
mitrāju nosusināšanas un atjaunošanas 
darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Gaston Franco, Sophie Auconie

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai palielinātu zemes resursu 
izmantošanas maiņas radīto ieguldījumu 
emisiju samazināšanā, LULUCF uzskaites 
noteikumos būtu jāņem vērā 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā veiktie 
centieni. Šajā lēmumā būtu jāparedz 
uzskaites noteikumi, kas obligāti 
piemērojami tādām mežsaimniecības 
darbībām kā meža ieaudzēšana, meža 
atjaunošana, atmežošana un meža 
apsaimniekošana un tādām 
lauksaimniecības darbībām kā ganību 
apsaimniekošana un aramzemes 
apsaimniekošana. Tajā būtu jāparedz arī 
uzskaites noteikumi, kas brīvprātīgi 
piemērojami veģetācijas atjaunošanas un 
mitrāju nosusināšanas un atjaunošanas 

(4) Lai palielinātu zemes resursu 
izmantošanas maiņas radīto ieguldījumu 
emisiju samazināšanā, LULUCF uzskaites 
noteikumos būtu jāņem vērā 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā veiktie 
centieni. Šajā lēmumā būtu jāparedz 
uzskaites noteikumi, kas obligāti 
piemērojami tādām mežsaimniecības 
darbībām kā meža ieaudzēšana, meža 
atjaunošana, atmežošana un meža 
apsaimniekošana. Tajā būtu jāparedz arī 
uzskaites noteikumi, kas brīvprātīgi 
piemērojami veģetācijas atjaunošanas un 
mitrāju nosusināšanas un atjaunošanas 
darbībām un tādām lauksaimniecības 
darbībām kā ganību apsaimniekošana un 
aramzemes apsaimniekošana.
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darbībām.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir ievērot Durbanā panākto vienošanos.

Grozījums Nr. 94
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai palielinātu zemes resursu 
izmantošanas maiņas radīto ieguldījumu 
emisiju samazināšanā, LULUCF uzskaites 
noteikumos būtu jāņem vērā 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā veiktie 
centieni. Šajā lēmumā būtu jāparedz 
uzskaites noteikumi, kas obligāti 
piemērojami tādām mežsaimniecības 
darbībām kā meža ieaudzēšana, meža 
atjaunošana, atmežošana un meža
apsaimniekošana un tādām 
lauksaimniecības darbībām kā ganību 
apsaimniekošana un aramzemes 
apsaimniekošana. Tajā būtu jāparedz arī 
uzskaites noteikumi, kas brīvprātīgi 
piemērojami veģetācijas atjaunošanas un 
mitrāju nosusināšanas un atjaunošanas 
darbībām.

(4) Lai palielinātu zemes resursu 
izmantošanas maiņas radīto ieguldījumu 
emisiju samazināšanā, LULUCF uzskaites 
noteikumos būtu jāņem vērā 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā veiktie 
centieni. Šajā lēmumā būtu jāparedz 
uzskaites noteikumi, kas obligāti 
piemērojami tādām mežsaimniecības 
darbībām kā meža ieaudzēšana, meža 
atjaunošana, atmežošana un meža 
apsaimniekošana. Tajā būtu jāparedz arī 
uzskaites noteikumi, kas brīvprātīgi 
piemērojami veģetācijas atjaunošanas un 
mitrāju nosusināšanas un atjaunošanas 
darbībām un tādām lauksaimniecības 
darbībām kā ganību apsaimniekošana un 
aramzemes apsaimniekošana.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Kārlis Šadurskis

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai palielinātu zemes resursu 
izmantošanas maiņas radīto ieguldījumu 
emisiju samazināšanā, LULUCF uzskaites 
noteikumos būtu jāņem vērā 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā veiktie 
centieni. Šajā lēmumā būtu jāparedz 
uzskaites noteikumi, kas obligāti 
piemērojami tādām mežsaimniecības 
darbībām kā meža ieaudzēšana, meža 
atjaunošana, atmežošana un meža 
apsaimniekošana un tādām 
lauksaimniecības darbībām kā ganību 
apsaimniekošana un aramzemes 
apsaimniekošana. Tajā būtu jāparedz arī 
uzskaites noteikumi, kas brīvprātīgi 
piemērojami veģetācijas atjaunošanas un 
mitrāju nosusināšanas un atjaunošanas 
darbībām.

(4) Lai palielinātu zemes resursu 
izmantošanas maiņas radīto ieguldījumu 
emisiju samazināšanā, LULUCF uzskaites 
noteikumos būtu jāņem vērā 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā veiktie 
centieni. Šajā lēmumā būtu jāparedz 
uzskaites noteikumi, kas obligāti 
piemērojami tādām mežsaimniecības 
darbībām kā meža ieaudzēšana, meža 
atjaunošana, atmežošana un meža 
apsaimniekošana. Tajā būtu jāparedz arī 
uzskaites noteikumi, kas brīvprātīgi 
piemērojami tādām lauksaimniecības 
darbībām kā ganību apsaimniekošana un 
aramzemes apsaimniekošana; veģetācijas 
atjaunošanas un mitrāju nosusināšanas un 
atjaunošanas darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Zofija Mazej Kukovič

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai palielinātu zemes resursu 
izmantošanas maiņas radīto ieguldījumu 
emisiju samazināšanā, LULUCF uzskaites 
noteikumos būtu jāņem vērā 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā veiktie 
centieni. Šajā lēmumā būtu jāparedz 
uzskaites noteikumi, kas obligāti 
piemērojami tādām mežsaimniecības 
darbībām kā meža ieaudzēšana, meža 
atjaunošana, atmežošana un meža 
apsaimniekošana un tādām 
lauksaimniecības darbībām kā ganību 
apsaimniekošana un aramzemes 
apsaimniekošana. Tajā būtu jāparedz arī 

(4) Lai palielinātu zemes resursu 
izmantošanas maiņas radīto ieguldījumu 
emisiju samazināšanā, LULUCF uzskaites 
noteikumos būtu jāņem vērā 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā veiktie 
centieni. Savienībai un tās dalībvalstīm 
būtu kopīgi jāpilda saistības attiecībā uz 
3,5 % maksimālo apjomu, kā paredzēts 
Durbanā apstiprinātajā UNFCCC 
Lēmumā 2/CMP.7. Komisija sagatavos šīs 
kopīgās izpildes īstenošanas kārtību, 
iekļaujot to otrā atsevišķā tiesību aktā par 
LULUCF sektora oficiālu iekļaušanu 
Savienības un dalībvalstu saistībās 



AM\909081LV.doc 23/81 PE492.911v01-00

LV

uzskaites noteikumi, kas brīvprātīgi 
piemērojami veģetācijas atjaunošanas un 
mitrāju nosusināšanas un atjaunošanas 
darbībām.

siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas jomā LULUCF tiesību 
aktu paketē. Šajā lēmumā būtu jāparedz 
uzskaites noteikumi, kas obligāti 
piemērojami tādām mežsaimniecības 
darbībām kā meža ieaudzēšana, meža 
atjaunošana, atmežošana un meža 
apsaimniekošana un tādām 
lauksaimniecības darbībām kā ganību 
apsaimniekošana un aramzemes 
apsaimniekošana. Tajā būtu jāparedz arī 
uzskaites noteikumi, kas brīvprātīgi 
piemērojami veģetācijas atjaunošanas un 
mitrāju nosusināšanas un atjaunošanas 
darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai nodrošinātu Savienības LULUCF 
sektoram piemērojamo uzskaites 
noteikumu integritāti vides aspektā, šiem 
noteikumiem vajadzētu balstīties uz 
uzskaites principiem, kas izklāstīti 
Lēmumā -/CMP.7 un Lēmumā 16/CMP.1, 
kuri pieņemti līgumslēdzēju pušu 
konferencē, kas vienlaikus ir Kioto 
protokola līgumslēdzēju pušu sanāksme.

(5) Lai nodrošinātu Savienības LULUCF 
sektoram piemērojamo LULUCF kontu
integritāti vides aspektā, šiem noteikumiem 
vajadzētu balstīties uz uzskaites 
principiem, kas izklāstīti 
Lēmumā 2/CMP.7 un Lēmumā 16/CMP.1, 
kuri pieņemti līgumslēdzēju pušu 
konferencē, kas vienlaikus ir Kioto 
protokola līgumslēdzēju pušu sanāksme.

Or. en

Pamatojums

Šā lēmuma priekšlikuma mērķis ir nodrošināt dalībvalstīm ietvaru, lai uzlabotu savus valsts 
pārskatus par SEG (it īpaši LULUCF). Tās ir „mācības”, un tā nav mērķu nospraušana. 
Tāpēc terminam vajadzētu būt „ziņojumu sniegšana”, nevis „uzskaite”, taču, ja aprēķina 
labumu, kādu var sniegt dažādās darbības (piemēram, „mežu apsaimniekošana” ir 
piesaistītājs), 3. panta virsrakstam izmantotais teksts ir piemērotāks: „.. kārtot LULUCF
kontus”, kad runa ir vispārīgi par LULUCF un ne tikai mežu apsaimniekošanu.
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Grozījums Nr. 98
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai nodrošinātu Savienības LULUCF 
sektoram piemērojamo uzskaites 
noteikumu integritāti vides aspektā, šiem 
noteikumiem vajadzētu balstīties uz 
uzskaites principiem, kas izklāstīti 
Lēmumā -/CMP.7 un Lēmumā 16/CMP.1, 
kuri pieņemti līgumslēdzēju pušu 
konferencē, kas vienlaikus ir Kioto 
protokola līgumslēdzēju pušu sanāksme.

(5) Lai nodrošinātu Savienības LULUCF 
sektoram piemērojamo uzskaites 
noteikumu integritāti vides aspektā, šiem 
noteikumiem vajadzētu balstīties uz 
uzskaites principiem, kas izklāstīti 
Lēmumā -/CMP.7 un Lēmumā 16/CMP.1, 
kuri pieņemti līgumslēdzēju pušu 
konferencē, kas vienlaikus ir Kioto 
protokola līgumslēdzēju pušu sanāksme, 
ņemot vērā dalībvalstu atšķirības un to 
specifiku.

Or. lt

Grozījums Nr. 99
Kārlis Šadurskis

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai nodrošinātu Savienības LULUCF 
sektoram piemērojamo uzskaites 
noteikumu integritāti vides aspektā, šiem 
noteikumiem vajadzētu balstīties uz 
uzskaites principiem, kas izklāstīti 
Lēmumā -/CMP.7 un Lēmumā 16/CMP.1, 
kuri pieņemti līgumslēdzēju pušu 
konferencē, kas vienlaikus ir Kioto 
protokola līgumslēdzēju pušu sanāksme.

(5) Lai nodrošinātu Savienības LULUCF 
sektoram piemērojamo uzskaites 
noteikumu integritāti vides aspektā, šiem 
noteikumiem vajadzētu balstīties uz 
uzskaites principiem, kas izklāstīti 
Lēmumā -/CMP.7, Lēmumā 2/CMP.6 un 
Lēmumā 16/CMP.1, kuri pieņemti
līgumslēdzēju pušu konferencē, kas 
vienlaikus ir Kioto protokola līgumslēdzēju 
pušu sanāksme, un tie būtu konsekventi, 
salīdzināmi un pilnībā jāpiemēro 
Savienībā un dalībvalstīs.

Or. en
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Grozījums Nr. 100
Gaston Franco, Sophie Auconie

Lēmuma priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Uzskaites noteikumi, kas balstīti uz 
Lēmumu 2/CMP.7 un Lēmumu 
16/CMP.1, neļauj reģistrēt to aizstāšanas 
ietekmi, ko rada nocirstas koksnes 
produktu izmantošana enerģijai un 
materiāliem, jo tiktu veikta dubulta 
uzskaite. Tomēr tā ir būtiska 
mežsaimniecības nozares radīta ietekme 
klimata pārmaiņu mazināšanā. Tādēļ 
informācijas nolūkā dalībvalstis var 
aprēķināt emisiju, kas novērsta, 
pateicoties mežu apsaimniekošanas 
radītajai aizstāšanas ietekmei. Tādējādi 
tiktu uzlabota politikas saskaņotība.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Uzskaites noteikumiem būtu pareizi 
jāatspoguļo cilvēka darbības izraisītas 
izmaiņas emisijās un piesaistē. Šajā 
sakarībā šajā lēmumā būtu jāparedz, ka 
dažādām LULUCF darbībām piemēro 
specifisku metodiku. Ar meža ieaudzēšanu, 
meža atjaunošanu un atmežošanu saistītās 
emisijas un piesaiste rodas tiešas cilvēka 
iejaukšanās rezultātā, un tāpēc tās būtu 
jāuzskaita pilnībā. Tomēr, ņemot vērā to, 
ka ne visas meža apsaimniekošanā radušās 

(6) Uzskaites noteikumiem būtu pareizi 
jāatspoguļo cilvēka darbības izraisītas 
izmaiņas emisijās un piesaistē. Šajā 
sakarībā šajā lēmumā būtu jāparedz, ka 
dažādām LULUCF darbībām piemēro 
specifisku metodiku. Ar meža ieaudzēšanu, 
meža atjaunošanu un atmežošanu saistītās 
emisijas un piesaiste rodas tiešas cilvēka 
iejaukšanās rezultātā, un tāpēc tās būtu 
jāuzskaita pilnībā. Tomēr, ņemot vērā to, 
ka ne visas meža apsaimniekošanā radušās 
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emisijas un piesaiste ir antropogēnas, 
attiecīgajos uzskaites noteikumos būtu 
jāparedz iespēja izmantot references 
līmeņus, lai izslēgtu dabas apstākļu un 
valsts specifikas ietekmi. References 
līmeņi ir aplēses par gada neto emisijām 
vai piesaisti, kas meža apsaimniekošanā 
rodas dalībvalsts teritorijā uzskaites 
periodā iekļautajos gados, un tie būtu 
pārredzami jānosaka saskaņā ar Lēmumu -
/CMP.7. Tie būtu jāatjaunina, lai 
atspoguļotu metodikas vai dalībvalstīs 
pieejamo datu uzlabojumus. Ņemot vērā 
nenoteiktības prognozēs, uz kurām balstās 
references līmeņi, uzskaites noteikumos 
būtu jāparedz meža apsaimniekošanā 
radušos siltumnīcefekta gāzu neto emisiju 
un piesaistes maksimālais apjoms, ko 
drīkst iegrāmatot kontos.

emisijas un piesaiste ir antropogēnas, 
attiecīgajos uzskaites noteikumos būtu 
jāparedz iespēja izmantot references 
līmeņus, lai izslēgtu dabas apstākļu un 
valsts specifikas ietekmi. References 
līmeņi ir aplēses par gada neto emisijām 
vai piesaisti, kas meža apsaimniekošanā 
rodas dalībvalsts teritorijā uzskaites 
periodā iekļautajos gados, un tie būtu 
pārredzami jānosaka saskaņā ar Lēmumu -
/CMP.7. Tie būtu jāsaskaņo ar UNFCCC 
lēmumiem un jāatjaunina tikai tad, ja tiek 
atjaunināti UNFCCC vai Kioto protokola 
struktūru pieņemtie references līmeņi. 
Ņemot vērā nenoteiktības prognozēs, uz 
kurām balstās references līmeņi, uzskaites 
noteikumos būtu jāparedz meža 
apsaimniekošanā radušos siltumnīcefekta 
gāzu neto emisiju un piesaistes 
maksimālais apjoms, ko drīkst iegrāmatot 
kontos.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Uzskaites noteikumiem būtu pareizi 
jāatspoguļo cilvēka darbības izraisītas 
izmaiņas emisijās un piesaistē. Šajā 
sakarībā šajā lēmumā būtu jāparedz, ka 
dažādām LULUCF darbībām piemēro 
specifisku metodiku. Ar meža ieaudzēšanu, 
meža atjaunošanu un atmežošanu saistītās 
emisijas un piesaiste rodas tiešas cilvēka 
iejaukšanās rezultātā, un tāpēc tās būtu 
jāuzskaita pilnībā. Tomēr, ņemot vērā to, 
ka ne visas meža apsaimniekošanā radušās 
emisijas un piesaiste ir antropogēnas, 
attiecīgajos uzskaites noteikumos būtu 
jāparedz iespēja izmantot references 

(6) Uzskaites noteikumiem būtu pareizi 
jāatspoguļo cilvēka darbības izraisītas 
izmaiņas emisijās un piesaistē. Šajā 
sakarībā šajā lēmumā būtu jāparedz, ka 
dažādām LULUCF darbībām piemēro 
specifisku metodiku. Ar meža ieaudzēšanu, 
meža atjaunošanu un atmežošanu saistītās 
emisijas un piesaiste rodas tiešas cilvēka 
iejaukšanās rezultātā, un tāpēc tās būtu 
jāuzskaita pilnībā. Tomēr, ņemot vērā to, 
ka ne visas meža apsaimniekošanā radušās 
emisijas un piesaiste ir antropogēnas, 
attiecīgajos uzskaites noteikumos būtu 
jāparedz iespēja izmantot references 
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līmeņus, lai izslēgtu dabas apstākļu un 
valsts specifikas ietekmi. References 
līmeņi ir aplēses par gada neto emisijām 
vai piesaisti, kas meža apsaimniekošanā 
rodas dalībvalsts teritorijā uzskaites 
periodā iekļautajos gados, un tie būtu 
pārredzami jānosaka saskaņā ar Lēmumu -
/CMP.7. Tie būtu jāatjaunina, lai 
atspoguļotu metodikas vai dalībvalstīs 
pieejamo datu uzlabojumus. Ņemot vērā 
nenoteiktības prognozēs, uz kurām balstās 
references līmeņi, uzskaites noteikumos 
būtu jāparedz meža apsaimniekošanā 
radušos siltumnīcefekta gāzu neto emisiju 
un piesaistes maksimālais apjoms, ko 
drīkst iegrāmatot kontos.

līmeņus, lai izslēgtu dabas apstākļu un 
valsts specifikas ietekmi. References 
līmeņi ir aplēses par gada neto emisijām 
vai piesaisti, kas meža apsaimniekošanā 
rodas dalībvalsts teritorijā uzskaites 
periodā iekļautajos gados, un tie būtu 
pārredzami jānosaka saskaņā ar Lēmumu -
/CMP.7. Tie būtu pilnībā jāsaskaņo ar 
UNFCCC lēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējos references līmeņus ES ir pieņēmusi UNFCCC procesā. Dalībvalstu references 
līmeņi būtu jāmaina tikai tad, ja tie tiek mainīti UNFCCC ietvaros. Nosakot jaunus 
noteikumus, ES apdraud notiekošās sarunas par globālu klimata nolīgumu.

Grozījums Nr. 103
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Uzskaites noteikumiem būtu pareizi 
jāatspoguļo cilvēka darbības izraisītas 
izmaiņas emisijās un piesaistē. Šajā 
sakarībā šajā lēmumā būtu jāparedz, ka 
dažādām LULUCF darbībām piemēro 
specifisku metodiku. Ar meža ieaudzēšanu, 
meža atjaunošanu un atmežošanu saistītās 
emisijas un piesaiste rodas tiešas cilvēka 
iejaukšanās rezultātā, un tāpēc tās būtu 
jāuzskaita pilnībā. Tomēr, ņemot vērā to, 
ka ne visas meža apsaimniekošanā radušās 
emisijas un piesaiste ir antropogēnas, 
attiecīgajos uzskaites noteikumos būtu 

(6) LULUCF kontiem būtu pareizi 
jāatspoguļo cilvēka darbības izraisītas 
izmaiņas emisijā un piesaistē. Šajā sakarībā 
šajā lēmumā būtu jāparedz, ka dažādām 
LULUCF darbībām piemēro specifisku 
metodiku. Ar meža ieaudzēšanu, meža 
atjaunošanu un atmežošanu saistītās 
emisijas un piesaiste rodas tiešas cilvēka 
iejaukšanās rezultātā, un tāpēc tās būtu 
jāuzskaita pilnībā. Tomēr, ņemot vērā to, 
ka ne visas meža apsaimniekošanā radušās 
emisijas un piesaiste ir antropogēnas, 
attiecīgajos uzskaites noteikumos būtu 
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jāparedz iespēja izmantot references 
līmeņus, lai izslēgtu dabas apstākļu un 
valsts specifikas ietekmi. References 
līmeņi ir aplēses par gada neto emisijām 
vai piesaisti, kas meža apsaimniekošanā 
rodas dalībvalsts teritorijā uzskaites 
periodā iekļautajos gados, un tie būtu 
pārredzami jānosaka saskaņā ar Lēmumu -
/CMP.7. Tie būtu jāatjaunina, lai 
atspoguļotu metodikas vai dalībvalstīs 
pieejamo datu uzlabojumus. Ņemot vērā 
nenoteiktības prognozēs, uz kurām balstās 
references līmeņi, uzskaites noteikumos 
būtu jāparedz meža apsaimniekošanā 
radušos siltumnīcefekta gāzu neto emisiju 
un piesaistes maksimālais apjoms, ko 
drīkst iegrāmatot kontos.

jāparedz iespēja izmantot references 
līmeņus, lai izslēgtu dabas apstākļu un 
valsts specifikas ietekmi. References 
līmeņi ir aplēses par gada neto emisijām 
vai piesaisti, kas meža apsaimniekošanā 
rodas dalībvalsts teritorijā uzskaites 
periodā iekļautajos gados, un tie būtu 
pārredzami jānosaka saskaņā ar Lēmumu -
/CMP.7. Tie būtu jāatjaunina, lai 
atspoguļotu metodikas vai dalībvalstīs 
pieejamo datu uzlabojumus. Ņemot vērā 
nenoteiktības prognozēs, uz kurām balstās 
references līmeņi, uzskaites noteikumos 
būtu jāparedz meža apsaimniekošanā 
radušos siltumnīcefekta gāzu neto emisiju 
un piesaistes maksimālais apjoms, ko 
drīkst iegrāmatot kontos.

Or. en

Pamatojums

Šā lēmuma priekšlikuma mērķis ir nodrošināt dalībvalstīm ietvaru, lai uzlabotu savus valsts 
pārskatus par SEG (it īpaši LULUCF). Tās ir „mācības”, un tā nav mērķu nospraušana. 
Tāpēc terminam vajadzētu būt „ziņojumu sniegšana”, nevis „uzskaite”, taču, ja aprēķina 
labumu, kādu var sniegt dažādās darbības (piemēram, „mežu apsaimniekošana” ir 
piesaistītājs), 3. panta virsrakstam izmantotais teksts ir piemērotāks: „..kārtot LULUCF 
kontus”, kad runa ir vispārīgi par LULUCF un ne tikai mežu apsaimniekošanu.

Grozījums Nr. 104
Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Uzskaites noteikumiem būtu pareizi 
jāatspoguļo cilvēka darbības izraisītas 
izmaiņas emisijās un piesaistē. Šajā 
sakarībā šajā lēmumā būtu jāparedz, ka 
dažādām LULUCF darbībām piemēro 
specifisku metodiku. Ar meža ieaudzēšanu, 
meža atjaunošanu un atmežošanu saistītās 
emisijas un piesaiste rodas tiešas cilvēka 
iejaukšanās rezultātā, un tāpēc tās būtu 

(6) Uzskaites noteikumiem būtu pareizi 
jāatspoguļo cilvēka darbības izraisītas 
izmaiņas emisijās un piesaistē. Šajā 
sakarībā šajā lēmumā būtu jāparedz, ka 
dažādām LULUCF darbībām piemēro 
specifisku metodiku. Ar meža ieaudzēšanu, 
meža atjaunošanu un atmežošanu saistītās 
emisijas un piesaiste rodas tiešas cilvēka 
iejaukšanās rezultātā, un tāpēc tās būtu 
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jāuzskaita pilnībā. Tomēr, ņemot vērā to, 
ka ne visas meža apsaimniekošanā radušās 
emisijas un piesaiste ir antropogēnas, 
attiecīgajos uzskaites noteikumos būtu 
jāparedz iespēja izmantot references 
līmeņus, lai izslēgtu dabas apstākļu un 
valsts specifikas ietekmi. References 
līmeņi ir aplēses par gada neto emisijām 
vai piesaisti, kas meža apsaimniekošanā 
rodas dalībvalsts teritorijā uzskaites 
periodā iekļautajos gados, un tie būtu 
pārredzami jānosaka saskaņā ar Lēmumu -
/CMP.7. Tie būtu jāatjaunina, lai 
atspoguļotu metodikas vai dalībvalstīs 
pieejamo datu uzlabojumus. Ņemot vērā 
nenoteiktības prognozēs, uz kurām balstās 
references līmeņi, uzskaites noteikumos 
būtu jāparedz meža apsaimniekošanā 
radušos siltumnīcefekta gāzu neto emisiju 
un piesaistes maksimālais apjoms, ko 
drīkst iegrāmatot kontos.

jāuzskaita pilnībā. Tomēr, ņemot vērā to, 
ka ne visas meža apsaimniekošanā radušās 
emisijas un piesaiste ir antropogēnas, 
attiecīgajos uzskaites noteikumos būtu 
jāparedz iespēja izmantot references 
līmeņus, lai izslēgtu dabas apstākļu un 
valsts specifikas ietekmi. References 
līmeņi ir aplēses par gada neto emisijām 
vai piesaisti, kas meža apsaimniekošanā 
rodas dalībvalsts teritorijā uzskaites 
periodā iekļautajos gados, un tie būtu 
pārredzami jānosaka saskaņā ar Lēmumu -
/CMP.7. Tie būtu jāatjaunina, lai 
atspoguļotu metodikas vai dalībvalstīs 
pieejamo datu uzlabojumus. Ņemot vērā 
nenoteiktības prognozēs, uz kurām balstās 
references līmeņi, uzskaites noteikumos 
būtu jāparedz meža apsaimniekošanā 
radušos siltumnīcefekta gāzu neto emisiju 
un piesaistes maksimālais apjoms, ko 
drīkst iegrāmatot kontos. Savienība 
nākamajā uzskaites periodā pašreizējo 
pieeju, kas saistīta ar references līmeņu 
izmantošanu, ir paredzējusi aizstāt ar 
visaptverošāku pieeju un attiecīgi pielāgot 
šo lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Uzskaites noteikumos būtu pienācīgi 
jāatspoguļo pozitīvā ietekme, ko rada 
siltumnīcefekta gāzes uzglabāšana koksnē 
un koksnes produktos, un tiem būtu 
jāveicina mežu resursu plašāka 
izmantošana, īstenojot  ilgtspējīgu mežu 
apsaimniekošanu, un lielāka koksnes 
produktu izmantošana.
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Or. de

Grozījums Nr. 106
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai rosinātu izmantot ilgmūžīgus 
nocirstas koksnes produktus, uzskaites 
noteikumiem būtu jānodrošina tas, ka 
dalībvalstis kontos pareizi atspoguļo laiku, 
kurā rodas siltumnīcefekta gāzu emisijas 
no nocirstas koksnes. Tāpēc pirmās kārtas 
sadalīšanās funkcijai, kas piemērojama 
emisijām no nocirstas koksnes produktiem, 
būtu jāatbilst 12.1. vienādojumam Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 
2006. gada Pamatnostādnēs valstu 
siltumnīcefekta gāzu uzskaitei (Guidelines 
for National Greenhouse Gas Inventories), 
un attiecīgajām aprites cikla puses 
standarta vērtībām būtu jābalstās uz 
3a.1.3. tabulu IPCC 2003. gada Labas 
prakses vadlīnijās attiecībā uz zemes 
izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu 
un mežsaimniecību (Good Practice 
Guidance for Land Use, Land Use Change 
and Forestry).

(7) Lai rosinātu izmantot ilgmūžīgus 
nocirstas koksnes produktus, meža 
apsaimniekošanas uzskaites noteikumiem 
būtu jānodrošina tas, ka dalībvalstis kontos 
pareizi atspoguļo laiku, kurā rodas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas no nocirstas 
koksnes. Tāpēc pirmās kārtas sadalīšanās 
funkcijai, kas piemērojama emisijām no 
nocirstas koksnes produktiem, būtu 
jāatbilst 12.1. vienādojumam Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 
2006. gada Pamatnostādnēs valstu 
siltumnīcefekta gāzu uzskaitei (Guidelines 
for National Greenhouse Gas Inventories), 
un attiecīgajām aprites cikla puses 
standarta vērtībām būtu jābalstās uz 
3a.1.3. tabulu IPCC 2003. gada Labas 
prakses vadlīnijās attiecībā uz zemes 
izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu 
un mežsaimniecību (Good Practice 
Guidance for Land Use, Land Use Change 
and Forestry).

Or. en

Pamatojums

Šā lēmuma priekšlikuma mērķis ir nodrošināt dalībvalstīm ietvaru, lai uzlabotu savus valsts 
pārskatus par SEG (it īpaši LULUCF). Tās ir „mācības”, un tā nav mērķu nospraušana. 
Tāpēc terminam vajadzētu būt „ziņojumu sniegšana”, nevis „uzskaite”, taču, ja aprēķina 
labumu, kādu var sniegt dažādās darbības (piemēram, „mežu apsaimniekošana” ir 
piesaistītājs), 3. panta virsrakstam izmantotais teksts ir piemērotāks: „.. kārtot LULUCF 
kontus”, kad runa ir vispārīgi par LULUCF un ne tikai mežu apsaimniekošanu.
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Grozījums Nr. 107
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai rosinātu izmantot ilgmūžīgus 
nocirstas koksnes produktus, uzskaites 
noteikumiem būtu jānodrošina tas, ka 
dalībvalstis kontos pareizi atspoguļo laiku, 
kurā rodas siltumnīcefekta gāzu emisijas 
no nocirstas koksnes. Tāpēc pirmās kārtas 
sadalīšanās funkcijai, kas piemērojama 
emisijām no nocirstas koksnes produktiem, 
būtu jāatbilst 12.1. vienādojumam Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 
2006. gada Pamatnostādnēs valstu 
siltumnīcefekta gāzu uzskaitei (Guidelines 
for National Greenhouse Gas Inventories), 
un attiecīgajām aprites cikla puses 
standarta vērtībām būtu jābalstās uz 
3a.1.3. tabulu IPCC 2003. gada Labas 
prakses vadlīnijās attiecībā uz zemes 
izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu 
un mežsaimniecību (Good Practice 
Guidance for Land Use, Land Use Change 
and Forestry).

(7) Būtu jāļauj dalībvalstīm noteikt
uzskaites noteikumus un aprites cikla 
puses vērtības. Lai rosinātu izmantot 
ilgmūžīgus nocirstas koksnes produktus, ar 
tiem būtu jānodrošina tas, ka dalībvalstis 
kontos pareizi atspoguļo laiku, kurā rodas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas no nocirstas 
koksnes. Tāpēc pirmās kārtas sadalīšanās 
funkcijai, kas piemērojama emisijām no 
nocirstas koksnes produktiem, būtu 
jāatbilst 12.1. vienādojumam Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 
2006. gada Pamatnostādnēs valstu 
siltumnīcefekta gāzu uzskaitei (Guidelines 
for National Greenhouse Gas Inventories), 
un attiecīgajām aprites cikla puses 
standarta vērtībām būtu jābalstās uz 
3a.1.3. tabulu IPCC 2003. gada Labas 
prakses vadlīnijās attiecībā uz zemes 
izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu 
un mežsaimniecību (Good Practice 
Guidance for Land Use, Land Use Change 
and Forestry).

Or. sv

Grozījums Nr. 108
Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai rosinātu izmantot ilgmūžīgus 
nocirstas koksnes produktus, uzskaites 
noteikumiem būtu jānodrošina tas, ka 
dalībvalstis kontos pareizi atspoguļo laiku, 

(7) Lai rosinātu izmantot ilgmūžīgus 
nocirstas koksnes produktus, uzskaites 
noteikumiem būtu jānodrošina tas, ka 
dalībvalstis kontos pareizi atspoguļo laiku, 
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kurā rodas siltumnīcefekta gāzu emisijas 
no nocirstas koksnes. Tāpēc pirmās kārtas 
sadalīšanās funkcijai, kas piemērojama 
emisijām no nocirstas koksnes produktiem, 
būtu jāatbilst 12.1. vienādojumam Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 
2006. gada Pamatnostādnēs valstu 
siltumnīcefekta gāzu uzskaitei (Guidelines 
for National Greenhouse Gas Inventories), 
un attiecīgajām aprites cikla puses 
standarta vērtībām būtu jābalstās uz 
3a.1.3. tabulu IPCC 2003. gada Labas 
prakses vadlīnijās attiecībā uz zemes 
izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu
un mežsaimniecību (Good Practice 
Guidance for Land Use, Land Use Change 
and Forestry).

kurā rodas siltumnīcefekta gāzu emisijas 
no nocirstas koksnes. Tāpēc pirmās kārtas 
sadalīšanās funkcijai, kas piemērojama 
emisijām no nocirstas koksnes produktiem, 
būtu jāatbilst 12.1. vienādojumam Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 
2006. gada Pamatnostādnēs valstu 
siltumnīcefekta gāzu uzskaitei (Guidelines 
for National Greenhouse Gas Inventories), 
un attiecīgajām aprites cikla puses 
standarta vērtībām būtu jābalstās uz 
3a.1.3. tabulu IPCC 2003. gada Labas 
prakses vadlīnijās attiecībā uz zemes 
izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu 
un mežsaimniecību (Good Practice 
Guidance for Land Use, Land Use Change 
and Forestry). Savienībai attiecībā uz 
biomasu būtu jāizstrādā ilgtspējības 
kritēriji, kas piemērojami no trešām 
valstīm importētajai enerģijai.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tā lauksaimniecības darbībās radušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un piesaiste 
gadu no gada svārstās daudz mazāk nekā 
emisijas un piesaiste, kas saistīta ar 
mežsaimniecības darbībām, 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un piesaiste, 
kas rodas aramzemes un ganību 
apsaimniekošanā, dalībvalstīm būtu 
jāuzskaita attiecībā pret to bāzes gadu 
saskaņā ar pārskatīto sākotnējo ziņojumu 
par bāzes gada emisiju datiem, kas 
iesniegts UNFCCC atbilstīgi 
Lēmumam 13/CMP.1, kuru pieņēmusi 
līgumslēdzēju pušu konference, kas 
vienlaikus ir Kioto protokola līgumslēdzēju 

(8) Tā kā lauksaimniecības darbībās 
radušās siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
piesaiste gadu no gada svārstās mazāk nekā 
emisijas un piesaiste, kas saistīta ar 
mežsaimniecības darbībām, dalībvalstīm, 
kas veic uzskaiti par siltumnīcefekta gāzu 
emisiju un piesaisti, kas rodas aramzemes 
un ganību apsaimniekošanā, šāda uzskaite
būtu jāveic attiecībā pret to bāzes gadu 
saskaņā ar pārskatīto sākotnējo ziņojumu 
par bāzes gada emisiju datiem, kas 
iesniegts UNFCCC atbilstīgi 
Lēmumam 13/CMP.1, kuru pieņēmusi 
līgumslēdzēju pušu konference, kas 
vienlaikus ir Kioto protokola līgumslēdzēju 
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pušu sanāksme (“Lēmums 13/CMP.1”). pušu sanāksme (“Lēmums 13/CMP.1”).

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi nodrošināt ES LULUCF sistēmas atbilstību starptautiskajiem noteikumiem, lai 
atvieglotu valstu ziņojumu sniegšanu un novērstu traucējumus starp dažādām sistēmām. 
Vēlams veikt pielīdzināšanu starptautiskajai sistēmai (Lēmums 2/CMP.7 un Lēmums 
16./CMP.1), lai atvieglotu valstu ziņojumu sniegšanu un uzskaiti un nodrošinātu konsekvenci.

Grozījums Nr. 110
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tā lauksaimniecības darbībās radušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un piesaiste 
gadu no gada svārstās daudz mazāk nekā 
emisijas un piesaiste, kas saistīta ar 
mežsaimniecības darbībām, 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un piesaiste, 
kas rodas aramzemes un ganību 
apsaimniekošanā, dalībvalstīm būtu 
jāuzskaita attiecībā pret to bāzes gadu 
saskaņā ar pārskatīto sākotnējo ziņojumu 
par bāzes gada emisiju datiem, kas 
iesniegts UNFCCC atbilstīgi 
Lēmumam 13/CMP.1, kuru pieņēmusi 
līgumslēdzēju pušu konference, kas 
vienlaikus ir Kioto protokola līgumslēdzēju 
pušu sanāksme (“Lēmums 13/CMP.1”).

(8) Tā kā lauksaimniecības darbībās 
radušās siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
piesaiste gadu no gada svārstās daudz 
mazāk nekā emisijas un piesaiste, kas 
saistīta ar mežsaimniecības darbībām, 
dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
uzskaitīt siltumnīcefekta gāzu emisiju un 
piesaisti, kas rodas aramzemes un ganību 
apsaimniekošanā, attiecībā pret to bāzes 
gadu saskaņā ar pārskatīto sākotnējo 
ziņojumu par bāzes gada emisiju datiem, 
kas iesniegts UNFCCC atbilstīgi 
Lēmumam 13/CMP.1, kuru pieņēmusi 
līgumslēdzēju pušu konference, kas 
vienlaikus ir Kioto protokola līgumslēdzēju 
pušu sanāksme (“Lēmums 13/CMP.1”).

Or. lt

Grozījums Nr. 111
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Mitrāju nosusināšana un 
atjaunošana ir saistīta ar emisiju, ko rada 
kūdrāji, kuros ir ļoti lieli oglekļa apjomi. 
Kūdrāju augsnes noplicināšanas un 
nosusināšanas radītā emisija atbilst 
aptuveni 5 % pasaules siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, un tās īpatsvars Savienībā 
2010. gadā bija 3,5–4 % no kopējā 
emisijas apjoma. Lai nodrošinātu pilnīgu 
pārredzamību un izvirzītos vadībā nozarē, 
kurā Savienība radītās emisijas ziņā 
ieņem otro vietu pasaulē, dalībvalstu 
kontos būtu jāiekļauj arī ar mitrāju 
nosusināšanu un atjaunošanu saistītā 
emisija un piesaiste.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu 
emisiju un citas ar klimata pārmaiņām 
saistītas informācijas, ieskaitot informāciju 
par LULUCF sektoru, ziņošanu iekļauti 
Regulā (ES) Nr. …/… [Komisijas 
priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai par mehānismu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam 
un ziņošanai un citas informācijas 
ziņošanai valstu un Eiropas Savienības 
līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām 
(COM(2011) 0789 galīgā redakcija –
2011/0372 (COD))], un tāpēc šā lēmuma 
darbības joma uz tiem neattiecas.

(10) Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu 
emisiju un citas ar klimata pārmaiņām 
saistītas informācijas, ieskaitot informāciju 
par LULUCF sektoru, ziņošanu iekļauti 
Regulā (ES) Nr. …/… [Komisijas 
priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai par mehānismu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam 
un ziņošanai un citas informācijas 
ziņošanai valstu un Eiropas Savienības 
līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām 
(COM(2011) 0789 galīgā redakcija –
2011/0372 (COD))], un dalībvalstīm, 
veicot uzraudzību un iesniedzot 
ziņojumus, tie būtu jāņem vērā, lai arī šā 
lēmuma darbības joma uz tiem neattiecas.
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Or. en

Pamatojums

LULUCF rīcības plāni radītu papildu slogu dalībvalstu līmenī, nesniedzot skaidru pievienoto 
vērtību. Tādējādi rastos dubults regulējums, jo ierosinātie rīcības plāni tiktu īstenoti  paralēli 
kopējās lauksaimniecības politikas otrā pīlāra agrovides pasākumiem.

Grozījums Nr. 113
Julie Girling

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Dalībvalstu LULUCF rīcības plānos 
būtu jāizklāsta pasākumi, kas paredzēti, 
lai ierobežotu vai samazinātu emisijas un 
saglabātu vai palielinātu piesaisti 
LULUCF sektorā. Katrā LULUCF rīcības 
plānā būtu jāiekļauj konkrēta 
informācija, kā norādīts šajā lēmumā. 
Turklāt, lai veicinātu paraugpraksi, šā 
lēmuma pielikumā būtu jāiekļauj arī 
orientējošs saraksts ar pasākumiem, 
kurus var ietvert minētajos plānos. 
Komisijai būtu periodiski jānovērtē 
dalībvalstu LULUCF rīcības plānu saturs 
un īstenošana un attiecīgā gadījumā 
jāsniedz ieteikumi dalībvalstu rīcības 
veicināšanai.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Valstu rīcības plānu ieviešana šajā lēmumā radīs dubultu regulējumu, jo ierosinātie rīcības 
plāni pārklātos ar kopējās lauksaimniecības politikas 2. pīlāra agrovides pasākumiem.

Grozījums Nr. 114
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Dalībvalstu LULUCF rīcības plānos 
būtu jāizklāsta pasākumi, kas paredzēti, 
lai ierobežotu vai samazinātu emisijas un 
saglabātu vai palielinātu piesaisti 
LULUCF sektorā. Katrā LULUCF rīcības 
plānā būtu jāiekļauj konkrēta 
informācija, kā norādīts šajā lēmumā. 
Turklāt, lai veicinātu paraugpraksi, šā 
lēmuma pielikumā būtu jāiekļauj arī 
orientējošs saraksts ar pasākumiem, 
kurus var ietvert minētajos plānos. 
Komisijai būtu periodiski jānovērtē 
dalībvalstu LULUCF rīcības plānu saturs 
un īstenošana un attiecīgā gadījumā 
jāsniedz ieteikumi dalībvalstu rīcības 
veicināšanai.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinājums valsts rīcības plāniem paredz vairāk, nekā tika nolemts Durbanā. 
Ierosinātie LULUCF rīcības plāni ir pretrunā arī tam, ka ES nav kompetences 
mežsaimniecības jomā. Mežu apsaimniekošana un mežu politika ir pakļauta valstu lēmumiem.

Grozījums Nr. 115
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Dalībvalstu LULUCF rīcības plānos 
būtu jāizklāsta pasākumi, kas paredzēti, 
lai ierobežotu vai samazinātu emisijas un 
saglabātu vai palielinātu piesaisti 
LULUCF sektorā. Katrā LULUCF rīcības 
plānā būtu jāiekļauj konkrēta 
informācija, kā norādīts šajā lēmumā. 
Turklāt, lai veicinātu paraugpraksi, šā 
lēmuma pielikumā būtu jāiekļauj arī 
orientējošs saraksts ar pasākumiem, 

svītrots
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kurus var ietvert minētajos plānos. 
Komisijai būtu periodiski jānovērtē 
dalībvalstu LULUCF rīcības plānu saturs 
un īstenošana un attiecīgā gadījumā 
jāsniedz ieteikumi dalībvalstu rīcības 
veicināšanai.

Or. en

Pamatojums

LULUCF rīcības plāni radītu papildu slogu dalībvalstu līmenī, nesniedzot skaidru pievienoto 
vērtību. Tādējādi rastos dubults regulējums, jo ierosinātie rīcības plāni tiktu īstenoti  paralēli 
kopējās lauksaimniecības politikas otrā pīlāra agrovides pasākumiem. Tādēļ dalībvalstīm tā 
vietā vajadzētu iekļaut pasākumus, kas veicina ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu un 
ilgtspējīgu zemes apsaimniekošanu saistībā ar savām zema oglekļa emisiju līmeņa 
ekonomiskās attīstības stratēģijām.

Grozījums Nr. 116
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Dalībvalstu LULUCF rīcības plānos 
būtu jāizklāsta pasākumi, kas paredzēti, lai 
ierobežotu vai samazinātu emisijas un 
saglabātu vai palielinātu piesaisti LULUCF 
sektorā. Katrā LULUCF rīcības plānā būtu 
jāiekļauj konkrēta informācija, kā norādīts 
šajā lēmumā. Turklāt, lai veicinātu 
paraugpraksi, šā lēmuma pielikumā būtu 
jāiekļauj arī orientējošs saraksts ar 
pasākumiem, kurus var ietvert minētajos 
plānos. Komisijai būtu periodiski 
jānovērtē dalībvalstu LULUCF rīcības 
plānu saturs un īstenošana un attiecīgā 
gadījumā jāsniedz ieteikumi dalībvalstu 
rīcības veicināšanai.

(12) Dalībvalstu LULUCF rīcības plānos 
būtu jāizklāsta pasākumi, kas paredzēti, lai 
ierobežotu vai samazinātu emisijas un 
saglabātu vai palielinātu piesaisti LULUCF 
sektorā. Lai novērstu pārmērīgu 
birokrātiju, dalībvalstīm būtu jāatļauj 
rīcības plānus iekļaut savās pašreizējās 
LULUCF sektoram paredzētajās 
programmās. Katrā LULUCF rīcības plānā 
būtu jāiekļauj konkrēta informācija, kā 
norādīts šajā lēmumā. Turklāt, lai veicinātu 
paraugpraksi, šā lēmuma pielikumā būtu 
jāiekļauj arī orientējošs saraksts ar 
pasākumiem, kurus var ietvert minētajos 
plānos.

Or. en
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Grozījums Nr. 117
Horst Schnellhardt

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Dalībvalstu LULUCF rīcības plānos 
būtu jāizklāsta pasākumi, kas paredzēti, lai 
ierobežotu vai samazinātu emisijas un 
saglabātu vai palielinātu piesaisti LULUCF 
sektorā. Katrā LULUCF rīcības plānā būtu 
jāiekļauj konkrēta informācija, kā norādīts 
šajā lēmumā. Turklāt, lai veicinātu 
paraugpraksi, šā lēmuma pielikumā būtu 
jāiekļauj arī orientējošs saraksts ar 
pasākumiem, kurus var ietvert minētajos 
plānos. Komisijai būtu periodiski jānovērtē 
dalībvalstu LULUCF rīcības plānu saturs 
un īstenošana un attiecīgā gadījumā 
jāsniedz ieteikumi dalībvalstu rīcības 
veicināšanai. 

(12) Dalībvalstu LULUCF rīcības plānos 
būtu jāizklāsta pasākumi, kas paredzēti, lai 
ierobežotu vai samazinātu emisijas un 
saglabātu vai palielinātu piesaisti LULUCF 
sektorā. Katrā LULUCF rīcības plānā būtu 
jāiekļauj konkrēta informācija, kā norādīts 
šajā lēmumā. Turklāt, lai veicinātu 
paraugpraksi, šā lēmuma pielikumā būtu 
jāiekļauj arī orientējošs saraksts ar 
pasākumiem, kurus var ietvert minētajos 
plānos. Komisijai būtu periodiski jānovērtē 
dalībvalstu LULUCF rīcības plānu saturs 
un īstenošana un attiecīgā gadījumā 
jāsniedz īstenojami ieteikumi dalībvalstu 
rīcības veicināšanai.

Or. de

Grozījums Nr. 118
Jolanta Emilia Hibner

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Dalībvalstu LULUCF rīcības plānos 
būtu jāizklāsta pasākumi, kas paredzēti, lai 
ierobežotu vai samazinātu emisijas un 
saglabātu vai palielinātu piesaisti LULUCF 
sektorā. Katrā LULUCF rīcības plānā būtu 
jāiekļauj konkrēta informācija, kā norādīts 
šajā lēmumā. Turklāt, lai veicinātu 
paraugpraksi, šā lēmuma pielikumā būtu 
jāiekļauj arī orientējošs saraksts ar 
pasākumiem, kurus var ietvert minētajos 
plānos. Komisijai būtu periodiski 
jānovērtē dalībvalstu LULUCF rīcības 

(12) Dalībvalstu LULUCF rīcības plānos 
būtu jāizklāsta pasākumi, kas paredzēti, lai 
ierobežotu vai samazinātu emisijas un 
saglabātu vai palielinātu piesaisti LULUCF 
sektorā. Katrā LULUCF rīcības plānā būtu 
jāiekļauj konkrēta informācija, kā norādīts 
šajā lēmumā. Turklāt, lai veicinātu 
paraugpraksi, šā lēmuma pielikumā būtu 
jāiekļauj arī orientējošs saraksts ar 
pasākumiem, kurus var ietvert minētajos 
plānos.
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plānu saturs un īstenošana un attiecīgā 
gadījumā jāsniedz ieteikumi dalībvalstu 
rīcības veicināšanai.

Or. pl

Grozījums Nr. 119
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Dalībvalstu LULUCF rīcības plānos 
būtu jāizklāsta pasākumi, kas paredzēti, lai 
ierobežotu vai samazinātu emisijas un 
saglabātu vai palielinātu piesaisti LULUCF 
sektorā. Katrā LULUCF rīcības plānā būtu 
jāiekļauj konkrēta informācija, kā norādīts 
šajā lēmumā. Turklāt, lai veicinātu 
paraugpraksi, šā lēmuma pielikumā būtu 
jāiekļauj arī orientējošs saraksts ar 
pasākumiem, kurus var ietvert minētajos 
plānos. Komisijai būtu periodiski jānovērtē 
dalībvalstu LULUCF rīcības plānu saturs 
un īstenošana un attiecīgā gadījumā 
jāsniedz ieteikumi dalībvalstu rīcības 
veicināšanai.

(12) Dalībvalstu LULUCF rīcības plānos 
būtu jāizklāsta pasākumi, kas paredzēti, lai 
ierobežotu vai samazinātu emisijas un 
saglabātu vai palielinātu piesaisti LULUCF 
sektorā. Katrā LULUCF rīcības plānā būtu 
jāiekļauj konkrēta informācija, kā norādīts 
šajā lēmumā. Turklāt, lai veicinātu 
paraugpraksi, šā lēmuma pielikumā būtu 
jāiekļauj arī orientējošs saraksts ar 
pasākumiem, kurus var ietvert minētajos 
plānos. Komisijai būtu periodiski jānovērtē 
dalībvalstu LULUCF rīcības plānu saturs 
un īstenošana un attiecīgā gadījumā 
jāsniedz ieteikumi dalībvalstu rīcības 
veicināšanai. Šajā lēmumā būtu jāparedz 
sabiedrības līdzdalība minēto plānu 
sagatavošanā, grozīšanā un pārskatīšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Dalībvalstu LULUCF rīcības plānos 
būtu jāizklāsta pasākumi, kas paredzēti, lai 

(12) Dalībvalstu LULUCF rīcības plānos 
būtu jāizklāsta pasākumi, kas paredzēti, lai 
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ierobežotu vai samazinātu emisijas un 
saglabātu vai palielinātu piesaisti LULUCF 
sektorā. Katrā LULUCF rīcības plānā būtu 
jāiekļauj konkrēta informācija, kā norādīts 
šajā lēmumā. Turklāt, lai veicinātu 
paraugpraksi, šā lēmuma pielikumā būtu 
jāiekļauj arī orientējošs saraksts ar 
pasākumiem, kurus var ietvert minētajos 
plānos. Komisijai būtu periodiski jānovērtē 
dalībvalstu LULUCF rīcības plānu saturs 
un īstenošana un attiecīgā gadījumā 
jāsniedz ieteikumi dalībvalstu rīcības 
veicināšanai. 

ierobežotu vai samazinātu emisijas un 
saglabātu vai palielinātu piesaisti LULUCF 
sektorā. Katrā LULUCF rīcības plānā būtu 
jāiekļauj konkrēta informācija, kā norādīts 
šajā lēmumā.  Turklāt, lai veicinātu 
paraugpraksi, šā lēmuma pielikumā būtu 
jāiekļauj arī orientējošs saraksts ar 
pasākumiem, kurus var ietvert minētajos 
plānos. Minētais būtu jāīsteno saskaņā ar 
lēmumu par uzraudzības mehānismiem 
un stratēģijām (MMD), lai veicinātu 
pāreju uz sabiedrību ar zemu oglekļa 
dioksīda emisijas līmeni.  Komisijai būtu 
periodiski jānovērtē dalībvalstu LULUCF 
rīcības plānu saturs un īstenošana un 
attiecīgā gadījumā jāsniedz ieteikumi 
dalībvalstu rīcības veicināšanai.

Or. sv

Grozījums Nr. 121
Kārlis Šadurskis

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Dalībvalstu LULUCF rīcības plānos 
būtu jāizklāsta pasākumi, kas paredzēti, lai 
ierobežotu vai samazinātu emisijas un 
saglabātu vai palielinātu piesaisti LULUCF 
sektorā. Katrā LULUCF rīcības plānā būtu 
jāiekļauj konkrēta informācija, kā norādīts 
šajā lēmumā. Turklāt, lai veicinātu 
paraugpraksi, šā lēmuma pielikumā būtu 
jāiekļauj arī orientējošs saraksts ar 
pasākumiem, kurus var ietvert minētajos 
plānos. Komisijai būtu periodiski 
jānovērtē dalībvalstu LULUCF rīcības 
plānu saturs un īstenošana un attiecīgā 
gadījumā jāsniedz ieteikumi dalībvalstu 
rīcības veicināšanai.

(12) Dalībvalstu LULUCF rīcības plānos, 
kas izstrādāti saistībā ar zema oglekļa 
emisijas līmeņa ekonomiskās attīstības 
stratēģijām, būtu jāizklāsta pasākumi, kas 
paredzēti, lai ierobežotu vai samazinātu 
emisijas un saglabātu vai palielinātu 
piesaisti LULUCF sektorā. Katrai 
dalībvalstij būtu jānosaka vispiemērotākie 
pasākumi, lai ievērotu konkrētās valsts 
apstākļus. Katrā LULUCF rīcības plānā 
būtu jāiekļauj konkrēta informācija, kā 
norādīts šajā lēmumā. Turklāt, lai veicinātu 
paraugpraksi, šā lēmuma pielikumā būtu 
jāiekļauj arī orientējošs saraksts ar 
pasākumiem, kurus var ietvert minētajos 
plānos.

Or. en
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Grozījums Nr. 122
Matthias Groote

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Dalībvalstu LULUCF rīcības plānos 
būtu jāizklāsta pasākumi, kas paredzēti, lai 
ierobežotu vai samazinātu emisijas un 
saglabātu vai palielinātu piesaisti LULUCF 
sektorā. Katrā LULUCF rīcības plānā būtu 
jāiekļauj konkrēta informācija, kā norādīts 
šajā lēmumā. Turklāt, lai veicinātu 
paraugpraksi, šā lēmuma pielikumā būtu 
jāiekļauj arī orientējošs saraksts ar 
pasākumiem, kurus var ietvert minētajos 
plānos. Komisijai būtu periodiski jānovērtē 
dalībvalstu LULUCF rīcības plānu saturs 
un īstenošana un attiecīgā gadījumā 
jāsniedz ieteikumi dalībvalstu rīcības 
veicināšanai.

(12) Dalībvalstu LULUCF rīcības plānos 
būtu jāizklāsta pasākumi, kas paredzēti, lai 
ierobežotu vai samazinātu emisijas un 
saglabātu vai palielinātu piesaisti LULUCF 
sektorā. Katrā LULUCF rīcības plānā būtu 
jāiekļauj konkrēta informācija, kā norādīts 
šajā lēmumā. Turklāt, lai veicinātu 
paraugpraksi, šā lēmuma pielikumā būtu 
jāiekļauj arī orientējošs saraksts ar 
pasākumiem, kurus var ietvert minētajos 
plānos. Komisijai būtu periodiski jānovērtē 
dalībvalstu LULUCF rīcības plānu saturs 
un īstenošana un attiecīgā gadījumā 
jāsniedz ieteikumi dalībvalstu rīcības 
veicināšanai. Būtu jānodrošina pēc 
iespējas efektīvāki attiecīgie 
administratīvie noteikumi.

Or. de

Grozījums Nr. 123
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņem aktus, 
lai atjauninātu 2. pantā izklāstītās 
definīcijas, ņemot vērā izmaiņas 
definīcijās, ko pieņēmušas UNFCCC vai 
Kioto protokola, vai cita ar klimata 
pārmaiņām saistīta un Savienības noslēgta 

(13) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņem aktus, 
lai atjauninātu 2. pantā izklāstītās 
definīcijas, ņemot vērā izmaiņas 
definīcijās, ko pieņēmušas UNFCCC vai 
Kioto protokola, vai cita ar klimata 
pārmaiņām saistīta un Savienības noslēgta 
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daudzpusēja nolīguma struktūras, lai 
grozītu I pielikumu nolūkā pievienot 
uzskaites periodus un nodrošināt 
konsekvenci starp šiem uzskaites 
periodiem un attiecīgajiem periodiem, kas 
piemērojami Savienības emisiju 
samazinājuma saistībām citos sektoros, lai 
grozītu II pielikumu nolūkā atjaunināt 
references līmeņus saskaņā ar 
ierosinātajiem references līmeņiem, ko 
dalībvalstis darījušas zināmus atbilstīgi 
6. pantam, ievērojot saskaņā ar šo lēmumu 
veiktās korekcijas, lai atbilstoši zinātnes 
progresam pārskatītu III pielikumā 
norādīto informāciju un, ņemot vērā 
zinātnes progresu, pārskatītu nosacījumus, 
kas saistīti ar 9. panta 2. punktā 
izklāstītajiem uzskaites noteikumiem, 
kurus piemēro dabiskiem traucējumiem, 
vai lai atspoguļotu UNFCCC vai Kioto 
protokola struktūru pieņemtu aktu 
pārskatīšanu. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, pienācīgi 
apspriestos, tostarp ar ekspertiem.
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

daudzpusēja nolīguma struktūras, lai 
grozītu I pielikumu nolūkā pievienot 
uzskaites periodus un nodrošināt 
konsekvenci starp šiem uzskaites 
periodiem un attiecīgajiem periodiem, kas 
piemērojami Savienības emisiju 
samazinājuma saistībām citos sektoros, lai 
grozītu II pielikumu nolūkā atjaunināt 
references līmeņus saskaņā ar 
ierosinātajiem references līmeņiem, ko 
dalībvalstis darījušas zināmus atbilstīgi 6. 
pantam, ievērojot saskaņā ar šo lēmumu 
veiktās korekcijas un ņemot vērā 
UNFCCC vai Kioto protokola struktūru 
pieņemtās izmaiņas references līmeņos, 
lai atbilstoši zinātnes progresam pārskatītu 
III pielikumā norādīto informāciju un, 
ņemot vērā zinātnes progresu, pārskatītu 
nosacījumus, kas saistīti ar 9. panta 2. 
punktā izklāstītajiem uzskaites 
noteikumiem, kurus piemēro dabiskiem 
traucējumiem, vai lai atspoguļotu 
UNFCCC vai Kioto protokola struktūru 
pieņemtu aktu pārskatīšanu. Ir īpaši svarīgi, 
lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
pienācīgi apspriestos, tostarp ar 
ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņem aktus, 
lai atjauninātu 2. pantā izklāstītās 

(13) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņem aktus, 
lai atjauninātu 2. pantā izklāstītās 
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definīcijas, ņemot vērā izmaiņas 
definīcijās, ko pieņēmušas UNFCCC vai 
Kioto protokola, vai cita ar klimata 
pārmaiņām saistīta un Savienības noslēgta 
daudzpusēja nolīguma struktūras, lai 
grozītu I pielikumu nolūkā pievienot 
uzskaites periodus un nodrošināt 
konsekvenci starp šiem uzskaites 
periodiem un attiecīgajiem periodiem, kas 
piemērojami Savienības emisiju 
samazinājuma saistībām citos sektoros, lai
grozītu II pielikumu nolūkā atjaunināt 
references līmeņus saskaņā ar 
ierosinātajiem references līmeņiem, ko 
dalībvalstis darījušas zināmus atbilstīgi 
6. pantam, ievērojot saskaņā ar šo 
lēmumu veiktās korekcijas, lai atbilstoši 
zinātnes progresam pārskatītu III pielikumā 
norādīto informāciju un, ņemot vērā 
zinātnes progresu, pārskatītu nosacījumus, 
kas saistīti ar 9. panta 2. punktā 
izklāstītajiem uzskaites noteikumiem, 
kurus piemēro dabiskiem traucējumiem, 
vai lai atspoguļotu UNFCCC vai Kioto 
protokola struktūru pieņemtu aktu 
pārskatīšanu. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, pienācīgi 
apspriestos, tostarp ar ekspertiem.
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

definīcijas, ņemot vērā izmaiņas 
definīcijās, ko pieņēmušas UNFCCC vai 
Kioto protokola, vai citu no klimata 
pārmaiņām izrietošu daudzpusēju 
nolīgumu struktūras, kuri Savienībai ir 
jāievēro, lai atbilstoši zinātnes progresam 
pārskatītu III pielikumā norādīto 
informāciju un, ņemot vērā zinātnes 
progresu, pārskatītu nosacījumus, kas 
saistīti ar 9. panta 2. punktā izklāstītajiem 
uzskaites noteikumiem, kurus piemēro 
dabiskiem traucējumiem, vai lai 
atspoguļotu nelielas izmaiņas UNFCCC 
vai Kioto protokola struktūru pieņemtos 
aktos. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, pienācīgi 
apspriestos, tostarp ar ekspertiem.
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Tā kā šajā pantā un I pielikumā noteiktie uzskaites noteikumi ir īpaši būtiski šā lēmuma 
izpildei, jebkurš grozījums tajos būtu jāpieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Grozījums Nr. 125
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņem aktus, 
lai atjauninātu 2. pantā izklāstītās 
definīcijas, ņemot vērā izmaiņas 
definīcijās, ko pieņēmušas UNFCCC vai 
Kioto protokola, vai cita ar klimata 
pārmaiņām saistīta un Savienības noslēgta 
daudzpusēja nolīguma struktūras, lai 
grozītu I pielikumu nolūkā pievienot 
uzskaites periodus un nodrošināt 
konsekvenci starp šiem uzskaites 
periodiem un attiecīgajiem periodiem, kas 
piemērojami Savienības emisiju 
samazinājuma saistībām citos sektoros, lai 
grozītu II pielikumu nolūkā atjaunināt 
references līmeņus saskaņā ar 
ierosinātajiem references līmeņiem, ko 
dalībvalstis darījušas zināmus atbilstīgi 
6. pantam, ievērojot saskaņā ar šo 
lēmumu veiktās korekcijas, lai atbilstoši 
zinātnes progresam pārskatītu 
III pielikumā norādīto informāciju un, 
ņemot vērā zinātnes progresu, pārskatītu 
nosacījumus, kas saistīti ar 9. panta 
2. punktā izklāstītajiem uzskaites 
noteikumiem, kurus piemēro dabiskiem 
traucējumiem, vai lai atspoguļotu 
UNFCCC vai Kioto protokola struktūru 
pieņemtu aktu pārskatīšanu. Ir īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, pienācīgi apspriestos, tostarp ar 
ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

(13) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņem aktus, 
lai atjauninātu 2. pantā izklāstītās 
definīcijas, ņemot vērā izmaiņas 
definīcijās, ko pieņēmušas UNFCCC vai 
Kioto protokola, vai cita ar klimata 
pārmaiņām saistīta un Savienības noslēgta 
daudzpusēja nolīguma struktūras, lai 
grozītu I pielikumu nolūkā pievienot 
uzskaites periodus un nodrošināt 
konsekvenci starp šiem uzskaites 
periodiem un attiecīgajiem periodiem, kas 
piemērojami Savienības emisiju 
samazinājuma saistībām citos sektoros.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējos references līmeņus ES ir pieņēmusi UNFCCC procesā. Ar Komisijas 
priekšlikumu nevajadzētu vienpusēji pielāgot dalībvalstu references līmeņus, un tie būtu 
jāmaina tikai tad, ja tie tiek mainīti UNFCCC ietvaros.
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Grozījums Nr. 126
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņem aktus, 
lai atjauninātu 2. pantā izklāstītās 
definīcijas, ņemot vērā izmaiņas 
definīcijās, ko pieņēmušas UNFCCC vai 
Kioto protokola, vai cita ar klimata
pārmaiņām saistīta un Savienības
noslēgta daudzpusēja nolīguma struktūras, 
lai grozītu I pielikumu nolūkā pievienot 
uzskaites periodus un nodrošināt 
konsekvenci starp šiem uzskaites 
periodiem un attiecīgajiem periodiem, kas 
piemērojami Savienības emisiju 
samazinājuma saistībām citos sektoros, lai 
grozītu II pielikumu nolūkā atjaunināt 
references līmeņus saskaņā ar 
ierosinātajiem references līmeņiem, ko 
dalībvalstis darījušas zināmus atbilstīgi 
6. pantam, ievērojot saskaņā ar šo 
lēmumu veiktās korekcijas, lai atbilstoši 
zinātnes progresam pārskatītu III pielikumā 
norādīto informāciju un, ņemot vērā 
zinātnes progresu, pārskatītu nosacījumus, 
kas saistīti ar 9. panta 2. punktā 
izklāstītajiem uzskaites noteikumiem, 
kurus piemēro dabiskiem traucējumiem, 
vai lai atspoguļotu UNFCCC vai Kioto 
protokola struktūru pieņemtu aktu 
pārskatīšanu. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, pienācīgi 
apspriestos, tostarp ar ekspertiem.
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

(13) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņem aktus, 
lai atjauninātu 2. pantā izklāstītās 
definīcijas, ņemot vērā izmaiņas 
definīcijās, ko pieņēmušas UNFCCC vai 
Kioto protokola, vai citu klimata pārmaiņu 
jomā Savienības noslēgtu daudzpusēju 
nolīgumu struktūras, lai atbilstoši zinātnes 
progresam pārskatītu III pielikumā 
norādīto informāciju un pārskatītu 
nosacījumus, kas saistīti ar 9. panta 
2. punktā izklāstītajiem uzskaites 
noteikumiem, kurus piemēro dabiskiem 
traucējumiem, lai atspoguļotu nelielas 
izmaiņas UNFCCC vai Kioto protokola 
struktūru pieņemtos aktos. Ir īpaši svarīgi, 
lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
pienācīgi apspriestos, tostarp ar 
ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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Or. en

Pamatojums

I un II pielikuma grozījumos būtu jāprasa izmantot parasto likumdošanas procedūru, nevis 
deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 127
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņem aktus, 
lai atjauninātu 2. pantā izklāstītās 
definīcijas, ņemot vērā izmaiņas 
definīcijās, ko pieņēmušas UNFCCC vai 
Kioto protokola, vai cita ar klimata 
pārmaiņām saistīta un Savienības noslēgta 
daudzpusēja nolīguma struktūras, lai 
grozītu I pielikumu nolūkā pievienot 
uzskaites periodus un nodrošināt 
konsekvenci starp šiem uzskaites 
periodiem un attiecīgajiem periodiem, kas 
piemērojami Savienības emisiju 
samazinājuma saistībām citos sektoros, lai 
grozītu II pielikumu nolūkā atjaunināt 
references līmeņus saskaņā ar 
ierosinātajiem references līmeņiem, ko 
dalībvalstis darījušas zināmus atbilstīgi 
6. pantam, ievērojot saskaņā ar šo lēmumu 
veiktās korekcijas, lai atbilstoši zinātnes 
progresam pārskatītu III pielikumā 
norādīto informāciju un, ņemot vērā 
zinātnes progresu, pārskatītu nosacījumus, 
kas saistīti ar 9. panta 2. punktā 
izklāstītajiem uzskaites noteikumiem, 
kurus piemēro dabiskiem traucējumiem, 
vai lai atspoguļotu UNFCCC vai Kioto 
protokola struktūru pieņemtu aktu 
pārskatīšanu. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, pienācīgi 

(13) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņem aktus, 
lai atjauninātu 2. pantā izklāstītās 
definīcijas, ņemot vērā izmaiņas 
definīcijās, ko pieņēmušas UNFCCC vai 
Kioto protokola, vai cita ar klimata 
pārmaiņām saistīta un Savienības noslēgta 
daudzpusēja nolīguma struktūras, lai 
grozītu I pielikumu nolūkā pievienot 
uzskaites periodus un nodrošināt 
konsekvenci starp šiem uzskaites 
periodiem un attiecīgajiem periodiem, kas 
piemērojami Savienības emisiju 
samazinājuma saistībām citos sektoros, lai 
grozītu II pielikumu nolūkā atjaunināt 
references līmeņus saskaņā ar 
ierosinātajiem references līmeņiem, ko 
dalībvalstis darījušas zināmus atbilstīgi 
6. pantam, ievērojot saskaņā ar šo lēmumu 
veiktās korekcijas, lai atbilstoši zinātnes 
progresam pārskatītu III pielikumā 
norādīto informāciju un, ņemot vērā 
zinātnes progresu, pārskatītu nosacījumus, 
kas saistīti ar 9. panta 2. punktā 
izklāstītajiem uzskaites noteikumiem, 
kurus piemēro dabiskiem traucējumiem, 
vai lai atspoguļotu UNFCCC vai Kioto 
protokola struktūru pieņemtu aktu 
pārskatīšanu. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, pienācīgi 
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apspriestos, tostarp ar ekspertiem. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

apspriestos, tostarp ar ekspertiem. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Tomēr 
deleģētos tiesību aktus būtu jāpieņem tikai 
nepieciešamības gadījumā, nodrošinot 
Eiropas Parlamenta tiesības iebilst pret 
Komisijas pieņemtajiem pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Gaston Franco, Sophie Auconie

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņem aktus, 
lai atjauninātu 2. pantā izklāstītās 
definīcijas, ņemot vērā izmaiņas 
definīcijās, ko pieņēmušas UNFCCC vai 
Kioto protokola, vai cita ar klimata 
pārmaiņām saistīta un Savienības noslēgta
daudzpusēja nolīguma struktūras, lai 
grozītu I pielikumu nolūkā pievienot 
uzskaites periodus un nodrošināt 
konsekvenci starp šiem uzskaites 
periodiem un attiecīgajiem periodiem, kas 
piemērojami Savienības emisiju 
samazinājuma saistībām citos sektoros, lai
grozītu II pielikumu nolūkā atjaunināt 
references līmeņus saskaņā ar 
ierosinātajiem references līmeņiem, ko 
dalībvalstis darījušas zināmus atbilstīgi 
6. pantam, ievērojot saskaņā ar šo lēmumu 
veiktās korekcijas, lai atbilstoši zinātnes 
progresam pārskatītu III pielikumā 
norādīto informāciju un, ņemot vērā 
zinātnes progresu, pārskatītu nosacījumus, 
kas saistīti ar 9. panta 2. punktā 

(13) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņem aktus, 
lai atjauninātu 2. pantā izklāstītās 
definīcijas, ņemot vērā izmaiņas 
definīcijās, ko pieņēmušas UNFCCC vai 
Kioto protokola, vai cita ar klimata 
pārmaiņām saistīta un Savienības noslēgta 
daudzpusēja nolīguma struktūras, lai 
grozītu I pielikumu nolūkā pievienot 
uzskaites periodus un nodrošināt 
konsekvenci starp šiem uzskaites 
periodiem un attiecīgajiem periodiem, kas 
piemērojami Savienības emisiju 
samazinājuma saistībām citos sektoros, lai 
grozītu II pielikumu nolūkā atjaunināt 
references līmeņus saskaņā ar 
ierosinātajiem references līmeņiem, ko 
dalībvalstis darījušas zināmus atbilstīgi 
6. pantam, ievērojot saskaņā ar šo lēmumu 
veiktās korekcijas, lai atbilstoši zinātnes 
progresam pārskatītu III pielikumā 
norādīto informāciju un, ņemot vērā 
zinātnes progresu, pārskatītu nosacījumus, 
kas saistīti ar 9. panta 2. punktā 
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izklāstītajiem uzskaites noteikumiem, 
kurus piemēro dabiskiem traucējumiem, 
vai lai atspoguļotu UNFCCC vai Kioto 
protokola struktūru pieņemtu aktu 
pārskatīšanu. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, pienācīgi 
apspriestos, tostarp ar ekspertiem. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

izklāstītajiem uzskaites noteikumiem, 
kurus piemēro dabiskiem traucējumiem, 
vai lai atspoguļotu UNFCCC vai Kioto 
protokola struktūru pieņemtu aktu 
pārskatīšanu. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, pienācīgi 
apspriestos, tostarp ar attiecīgo nozaru
ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Matthias Groote

Lēmuma priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Komisijai būtu jāpārbauda, vai, 
izstrādājot un īstenojot rīcības plānus par 
siltumnīcefekta gāzes piesaisti, ir iespēja 
veicināt ieguldījumus lauksaimniecībā.

Or. de

Grozījums Nr. 130
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Tā kā ierosinātās darbības mērķus to 
būtības dēļ nevar pietiekami sekmīgi 
sasniegt dalībvalstu līmenī, bet darbības 
mēroga un seku dēļ šos mērķus var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 

(14) Tā kā ierosinātās darbības mērķus to 
būtības dēļ nevar pietiekami sekmīgi 
sasniegt dalībvalstu līmenī, bet darbības 
mēroga un seku dēļ šos mērķus var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 
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Eiropas Savienību 5. pantā izklāstīto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu, šajā lēmumā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu 
sasniegšanai,

Eiropas Savienību 5. pantā izklāstīto 
subsidiaritātes principu. Ar LULUCF 
saistītie jautājumi, piemēram, 
mežsaimniecības politika, ir dalībvalstu 
kompetencē. Savienībai nevajadzētu 
iejaukties valstu mežsaimniecības politikā, 
un tai būtu jārespektē dalībvalstu 
kompetence šajā jomā. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu, šajā lēmumā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu 
sasniegšanai,

Or. en

Grozījums Nr. 131
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Tā kā ierosinātās darbības mērķus to 
būtības dēļ nevar pietiekami sekmīgi 
sasniegt dalībvalstu līmenī, bet darbības 
mēroga un seku dēļ šos mērķus var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par
Eiropas Savienību 5. pantā izklāstīto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu, šajā lēmumā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu 
sasniegšanai,

(14) Tā kā ierosinātās darbības mērķus to 
būtības dēļ nevar pietiekami sekmīgi 
sasniegt dalībvalstu līmenī, bet darbības 
mēroga un seku dēļ šos mērķus var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā izklāstīto 
subsidiaritātes principu. Tomēr, tā kā 
LULUCF jautājumi galvenokārt ir 
dalībvalstu kompetencē, Savienībai ir 
jāievēro piesardzības princips, jo īpaši 
attiecībā uz mežsaimniecību, lai 
respektētu dalībvalstu kompetenci un 
pilnībā atzītu to, ka ilgtspējīga mežu 
apsaimniekošana ir visaptverošs jēdziens 
un to nevar reglamentēt, vadoties vienīgi 
no klimata aspekta. Saskaņā ar minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu, 
šajā lēmumā paredz vienīgi tos pasākumus, 
kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai,

Or. en
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Grozījums Nr. 132
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā lēmumā ir izklāstīti uzskaites 
noteikumi, kuri piemērojami emisijām un 
piesaistei, kas rodas zemes izmantošanas, 
zemes izmantošanas maiņas un 
mežsaimniecības darbībās. Tajā paredzēti 
arī dalībvalstu LULUCF rīcības plāni, kuru 
mērķis ir ierobežot vai samazināt emisijas 
un saglabāt vai palielināt piesaisti, un 
minēto plānu novērtēšana, ko veic 
Komisija.

Šajā lēmumā ir izklāstīti uzskaites 
noteikumi, kuri piemērojami emisijām un 
piesaistei, kas rodas zemes izmantošanas, 
zemes izmantošanas maiņas un 
mežsaimniecības darbībās. Tajā paredzēti 
arī dalībvalstu LULUCF rīcības plāni, kuru 
mērķis ir ierobežot vai samazināt emisijas 
un saglabāt vai palielināt piesaisti.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā lēmumā ir izklāstīti uzskaites 
noteikumi, kuri piemērojami emisijām un 
piesaistei, kas rodas zemes izmantošanas, 
zemes izmantošanas maiņas un 
mežsaimniecības darbībās. Tajā paredzēti 
arī dalībvalstu LULUCF rīcības plāni, 
kuru mērķis ir ierobežot vai samazināt 
emisijas un saglabāt vai palielināt 
piesaisti, un minēto plānu novērtēšana, ko 
veic Komisija.

Šajā lēmumā ir izklāstīti uzskaites 
noteikumi, kuri piemērojami emisijām un 
piesaistei, kas rodas zemes izmantošanas, 
zemes izmantošanas maiņas un 
mežsaimniecības darbībās.

Or. en
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Pamatojums

Valstu rīcības plānu ieviešana šajā lēmumā radīs dubultu regulējumu, jo ierosinātie rīcības 
plāni pārklātos ar kopējās lauksaimniecības politikas 2. pīlāra agrovides pasākumiem.

Grozījums Nr. 134
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā lēmumā ir izklāstīti uzskaites 
noteikumi, kuri piemērojami emisijām un 
piesaistei, kas rodas zemes izmantošanas, 
zemes izmantošanas maiņas un 
mežsaimniecības darbībās. Tajā paredzēti 
arī dalībvalstu LULUCF rīcības plāni, 
kuru mērķis ir ierobežot vai samazināt 
emisijas un saglabāt vai palielināt 
piesaisti, un minēto plānu novērtēšana, ko 
veic Komisija.

Šajā lēmumā ir izklāstīti uzskaites 
noteikumi, kuri piemērojami emisijām un 
piesaistei, kas rodas zemes izmantošanas, 
zemes izmantošanas maiņas un 
mežsaimniecības darbībās.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā paredzēts vairāk nekā Durbanas nolīgumā. LULUCF rīcības plāni ir 
pretrunā tam, ka ES nav kompetences mežsaimniecības jomā. Pastāv risks, ka rīcības plāni 
varētu būt orientēti tikai uz tādu mežu apsaimniekošanas praksi, kuras mērķis ir mazināt 
klimata pārmaiņas, neņemot vērā meža daudzfunkcionālo lomu. Turklāt tiktu radīti papildu 
slogi dalībvalstu līmenī, nesniedzot skaidru pievienoto vērtību. Tādējādi rastos dubults 
regulējums, jo ierosinātie rīcības plāni tiktu īstenoti paralēli kopējās lauksaimniecības 
politikas otrā pīlāra agrovides pasākumiem.

Grozījums Nr. 135
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā lēmumā ir izklāstīti uzskaites Šajā lēmumā ir izklāstīti uzskaites 
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noteikumi, kuri piemērojami emisijām un 
piesaistei, kas rodas zemes izmantošanas, 
zemes izmantošanas maiņas un 
mežsaimniecības darbībās. Tajā paredzēti 
arī dalībvalstu LULUCF rīcības plāni, 
kuru mērķis ir ierobežot vai samazināt 
emisijas un saglabāt vai palielināt 
piesaisti, un minēto plānu novērtēšana, ko 
veic Komisija.

noteikumi, kuri piemērojami emisijām un 
piesaistei, kas rodas zemes izmantošanas, 
zemes izmantošanas maiņas un 
mežsaimniecības darbībās.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums valsts rīcības plāniem paredz vairāk, nekā tika nolemts Durbanā. 
Ierosinātie LULUCF rīcības plāni ir pretrunā, piemēram, tam, ka ES nav kompetences 
mežsaimniecības jomā. Mežu apsaimniekošana un mežu politika ir valstu kompetencē.

Grozījums Nr. 136
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā lēmumā ir izklāstīti uzskaites 
noteikumi, kuri piemērojami emisijām un 
piesaistei, kas rodas zemes izmantošanas, 
zemes izmantošanas maiņas un 
mežsaimniecības darbībās. Tajā paredzēti 
arī dalībvalstu LULUCF rīcības plāni, kuru 
mērķis ir ierobežot vai samazināt emisijas 
un saglabāt vai palielināt piesaisti, un 
minēto plānu novērtēšana, ko veic 
Komisija.

Šajā lēmumā ir izklāstīti uzskaites 
noteikumi dalībvalstīm, kuri piemērojami 
emisijām un piesaistei, kas rodas zemes 
izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas 
un mežsaimniecības darbībās. Ar šo 
lēmumu neparedz uzskaites vai ziņošanas 
pienākumus privātā sektora pusēm. Tajā 
paredzēti arī dalībvalstu LULUCF rīcības 
plāni, kuru mērķis ir ierobežot vai 
samazināt emisijas un saglabāt vai 
palielināt piesaisti, un minēto plānu 
novērtēšana, ko veic Komisija.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Romana Jordan
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Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā lēmumā ir izklāstīti uzskaites 
noteikumi, kuri piemērojami emisijām un 
piesaistei, kas rodas zemes izmantošanas, 
zemes izmantošanas maiņas un 
mežsaimniecības darbībās. Tajā paredzēti 
arī dalībvalstu LULUCF rīcības plāni, kuru 
mērķis ir ierobežot vai samazināt emisijas 
un saglabāt vai palielināt piesaisti, un 
minēto plānu novērtēšana, ko veic 
Komisija.

Šajā lēmumā ir izklāstīti uzskaites 
noteikumi, kuri piemērojami emisijām un 
piesaistei, kas rodas zemes izmantošanas, 
zemes izmantošanas maiņas un 
mežsaimniecības darbībās, un tas ir 
pirmais solis virzībā uz LULUCF sektora 
oficiālu iekļaušanu Savienības un 
dalībvalstu saistībās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanas jomā saskaņā ar 
Lēmuma Nr. 406/2009/EK 9. pantu. Tajā 
paredzēti arī dalībvalstu LULUCF rīcības 
plāni, kuru mērķis ir ierobežot vai 
samazināt emisijas un saglabāt vai 
palielināt piesaisti, un minēto plānu 
novērtēšana, ko veic Komisija.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Kriton Arsenis, Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā lēmumā ir izklāstīti uzskaites 
noteikumi, kuri piemērojami emisijām un 
piesaistei, kas rodas zemes izmantošanas, 
zemes izmantošanas maiņas un 
mežsaimniecības darbībās. Tajā paredzēti 
arī dalībvalstu LULUCF rīcības plāni, kuru 
mērķis ir ierobežot vai samazināt emisijas 
un saglabāt vai palielināt piesaisti, un 
minēto plānu novērtēšana, ko veic 
Komisija.

Šajā lēmumā ir izklāstīti uzskaites 
noteikumi dalībvalstīm, kuri piemērojami 
emisijām un piesaistei, kas rodas zemes 
izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas 
un mežsaimniecības darbībās. Ar šo 
lēmumu neparedz uzskaites vai ziņošanas 
pienākumus privātā sektora pusēm. Tajā 
paredzēti arī dalībvalstu LULUCF rīcības 
plāni, kuru mērķis ir ierobežot vai 
samazināt emisijas un saglabāt vai 
palielināt piesaisti, un minēto plānu 
novērtēšana, ko veic Komisija.

Or. en



PE492.911v01-00 54/81 AM\909081LV.doc

LV

Grozījums Nr. 139
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā lēmumā ir izklāstīti uzskaites 
noteikumi, kuri piemērojami emisijām un 
piesaistei, kas rodas zemes izmantošanas, 
zemes izmantošanas maiņas un 
mežsaimniecības darbībās. Tajā paredzēti 
arī dalībvalstu LULUCF rīcības plāni, 
kuru mērķis ir ierobežot vai samazināt 
emisijas un saglabāt vai palielināt 
piesaisti, un minēto plānu novērtēšana, ko 
veic Komisija.

Šajā lēmumā ir izklāstīti uzskaites 
noteikumi, kuri piemērojami emisijām un 
piesaistei, kas rodas zemes izmantošanas, 
zemes izmantošanas maiņas un 
mežsaimniecības darbībās.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā lēmumā ir izklāstīti uzskaites 
noteikumi, kuri piemērojami emisijām un 
piesaistei, kas rodas zemes izmantošanas, 
zemes izmantošanas maiņas un 
mežsaimniecības darbībās. Tajā paredzēti 
arī dalībvalstu LULUCF rīcības plāni, 
kuru mērķis ir ierobežot vai samazināt 
emisijas un saglabāt vai palielināt 
piesaisti, un minēto plānu novērtēšana, ko 
veic Komisija. 

Šajā lēmumā ir izklāstīti uzskaites 
noteikumi, kuri piemērojami emisijām un 
piesaistei, kas rodas zemes izmantošanas, 
zemes izmantošanas maiņas un 
mežsaimniecības darbībās. 

Or. sv
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Grozījums Nr. 141
Zofija Mazej Kukovič

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā lēmumā ir izklāstīti uzskaites 
noteikumi, kuri piemērojami emisijām un 
piesaistei, kas rodas zemes izmantošanas, 
zemes izmantošanas maiņas un 
mežsaimniecības darbībās. Tajā paredzēti 
arī dalībvalstu LULUCF rīcības plāni, kuru 
mērķis ir ierobežot vai samazināt emisijas 
un saglabāt vai palielināt piesaisti, un 
minēto plānu novērtēšana, ko veic 
Komisija.

Šajā lēmumā ir izklāstīti uzskaites 
noteikumi, kuri piemērojami emisijām un 
piesaistei, kas rodas zemes izmantošanas, 
zemes izmantošanas maiņas un 
mežsaimniecības darbībās, un tas ir 
pirmais solis virzībā uz LULUCF sektora 
oficiālu iekļaušanu Savienības un 
dalībvalstu saistībās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanas jomā saskaņā ar 
Lēmuma Nr. 406/2009/EK 9. pantu. Tajā 
paredzēti arī dalībvalstu LULUCF rīcības 
plāni, kuru mērķis ir ierobežot vai 
samazināt emisijas un saglabāt vai 
palielināt piesaisti, un minēto plānu 
novērtēšana, ko veic Komisija.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Riikka Manner

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) “oglekļa krāja” ir ķīmiskā elementa 
oglekļa daudzums, kas uzkrāts oglekļa 
krātuvē, izteikts miljonos tonnu;

(j) “oglekļa krāja” ir ķīmiskā elementa 
oglekļa daudzums, kas uzkrāts oglekļa 
krātuvē;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Jolanta Emilia Hibner
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Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – q apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(q) “mežs” ir zeme vismaz 0,5 ha platībā ar 
koku vainagu projekciju vai līdzvērtīgu 
biezību, kas ir vismaz 10 % no platības, 
kura klāta ar kokiem, kas augšanas vietā 
brieduma vecumā potenciāli var sasniegt 
vismaz 5 m augstumu, tostarp jaunu 
dabiski augošu koku grupas, vai plantācija, 
kurā vēl nav sasniegta koku vainagu 
projekcija vai līdzvērtīga biezība, kas ir 
vismaz 10 %, vai koku augstums, kas ir 
vismaz 5 m, tostarp jebkāda platība, kas 
parasti ir meža platības daļa, bet kurā 
cilvēka darbības, piemēram, mežizstrādes, 
rezultātā vai dabisku iemeslu dēļ uz laiku 
nav koku, taču ir sagaidāms, ka tā kļūs par 
mežu;

(q) “mežs” ir zeme vismaz 0,1 ha platībā, 
kuru vismaz 10 metru platumā sedz meža 
platība, ar koku vainagu projekciju vai 
līdzvērtīgu biezību, kas ir vismaz 10 % no 
platības, kura klāta ar kokiem, kas 
augšanas vietā brieduma vecumā potenciāli 
var sasniegt vismaz 2 m augstumu, tostarp 
jaunu dabiski augošu koku grupas, vai 
plantācija, kurā vēl nav sasniegta koku 
vainagu projekcija vai līdzvērtīga biezība, 
kas ir vismaz 10 %, vai koku augstums, kas 
ir vismaz 2 m, tostarp jebkāda platība, kas 
parasti ir meža platības daļa, bet kurā 
cilvēka darbības, piemēram, mežizstrādes, 
rezultātā vai dabisku iemeslu dēļ uz laiku 
nav koku, taču ir sagaidāms, ka tā kļūs par 
mežu;

Or. pl

Grozījums Nr. 144
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(q) “mežs” ir zeme vismaz 0,5 ha platībā
ar koku vainagu projekciju vai līdzvērtīgu 
biezību, kas ir vismaz 10 % no platības, 
kura klāta ar kokiem, kas augšanas vietā 
brieduma vecumā potenciāli var sasniegt 
vismaz 5 m augstumu, tostarp jaunu 
dabiski augošu koku grupas, vai
plantācija, kurā vēl nav sasniegta koku 
vainagu projekcija vai līdzvērtīga biezība, 
kas ir vismaz 10 %, vai koku augstums, 
kas ir vismaz 5 m, tostarp jebkāda platība, 
kas parasti ir meža platības daļa, bet kurā 
cilvēka darbības, piemēram, mežizstrādes, 

(q) “mežs” ir zeme ar koku vainagu 
projekciju (vai līdzvērtīgu biezību), kas ir
lielāka nekā 10 % no platības, un kuras 
platība aizņem vairāk nekā 0,5 ha. 
Kokiem brieduma laikā konkrētajā vietā 
būtu jāsasniedz vismaz 5 metru augstums. 
Mežs var veidoties no slēgtas mežaudzes, 
kur dažāda augstuma koki un pamežs 
aizņem lielu zemes daļu, vai no atklāta 
meža veidojumiem ar nepārtrauktu 
veģetācijas segumu, kurā koka vainagu 
projekcija pārsniedz 10 procentus. 
Dabiskas jaunaudzes un visas plantācijas,
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rezultātā vai dabisku iemeslu dēļ uz laiku 
nav koku, taču ir sagaidāms, ka tā kļūs par 
mežu;

kas izveidotas mežsaimniecības nolūkos 
un kas vēl nav sasniegušas 10 procentus 
vainaga blīvumu vai 5 m koku augstumu,
ietilpst mežā, tāpat kā platības, kas parasti 
veido meža platības daļu un kurās koki 
pagaidām nocirsti cilvēka iejaukšanās vai
dabisku cēloņu dēļ, taču ir sagaidāms, ka 
tās kļūs par mežu. Jēdziens “mežs” 
attiecas uz kokaudzētavām un sēklu 
ieguves plantācijām, kas ir meža 
sastāvdaļa; meža ceļiem, izcirtumiem, 
ugunsdrošības joslām un citiem mazas 
atklātas platības mežiem; mežiem 
nacionālajos parkos, dabas rezervātos un 
citos aizsargātos apgabalos, piemēram, uz 
kuriem attiecas īpašas vides, zinātniskas, 
vēsturiskas, kultūras vai garīgas intereses; 
vējlauzējjoslām un koku aizsargjoslām ar 
platību, kas ir lielāka nekā 0,5 ha un 
kuras platums ir lielāks nekā 20 m,
kaučukaugu plantācijām un korķozola 
audzēm. Jēdziens “mežs” neattiecas uz 
zemi, kas galvenokārt tiek izmantota 
lauksaimniecības praksē;

Or. en

Pamatojums

Šai definīcijai vajadzētu atbilst MCPFEE / Forest Europe procesam, jo dalībvalstīm MCPFEE
/ Forest Europe procesā ir jāziņo saskaņā ar šiem kritērijiem. Ja mainītu ziņošanas sistēmu 
vai noteiktu par pienākumu ziņot atšķirīgi / paralēli, rastos papildu izmaksas. Turklāt tas 
radītu papildu birokrātismu un papildu izmaksas dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – q apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(q) “mežs” ir zeme vismaz 0,5 ha platībā ar 
koku vainagu projekciju vai līdzvērtīgu 
biezību, kas ir vismaz 10 % no platības,
kura klāta ar kokiem, kas augšanas vietā

(q) “mežs” ir platība ar noteiktām 
minimālajām vērtībām attiecībā uz 
platības lielumu, koku vainagu projekciju 
vai līdzvērtīgu biezību un koku augstumu; 
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brieduma vecumā potenciāli var sasniegt 
vismaz 5 m augstumu, tostarp jaunu 
dabiski augošu koku grupas, vai plantācija, 
kurā vēl nav sasniegta koku vainagu
projekcija vai līdzvērtīga biezība, kas ir 
vismaz 10 %, vai koku augstums, kas ir 
vismaz 5 m, tostarp jebkāda platība, kas 
parasti ir meža platības daļa, bet kurā 
cilvēka darbības, piemēram, mežizstrādes, 
rezultātā vai dabisku iemeslu dēļ uz laiku 
nav koku, taču ir sagaidāms, ka tā kļūs par 
mežu;

šīs vērtības nepārsniedz Lēmumā 
16/CMP.1. paredzētās vērtības. Katrai 
dalībvalstij ne vēlāk kā līdz I pielikumā 
paredzētā uzskaites perioda sākumam ir
jāpaziņo Komisijai savas vērtības. Mežs 
ietver platības, kuras klātas ar kokiem to
augšanas vietā, tostarp jaunu dabiski 
augošu koku grupas, vai plantācija, kurā 
vēl nav sasniegtas minimālās vērtības
attiecībā uz koku vainagu projekciju vai 
līdzvērtīgu biezību, vai minimālais 
iepriekš minētais koku augstums, tostarp 
jebkāda platība, kas parasti ir meža platības 
daļa, bet kurā cilvēka darbības, piemēram, 
mežizstrādes, rezultātā vai dabisku iemeslu 
dēļ uz laiku nav koku, taču ir sagaidāms, 
ka tā kļūs par mežu;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Julie Girling

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – q apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(q) “mežs” ir zeme vismaz 0,5 ha platībā ar 
koku vainagu projekciju vai līdzvērtīgu 
biezību, kas ir vismaz 10 % no platības,
kura klāta ar kokiem, kas augšanas vietā
brieduma vecumā potenciāli var sasniegt 
vismaz 5 m augstumu, tostarp jaunu 
dabiski augošu koku grupas, vai
plantācija, kurā vēl nav sasniegta koku 
vainagu projekcija vai līdzvērtīga biezība,
kas ir vismaz 10 %, vai koku augstums,
kas ir vismaz 5 m, tostarp jebkāda platība, 
kas parasti ir meža platības daļa, bet kurā 
cilvēka darbības, piemēram, mežizstrādes, 
rezultātā vai dabisku iemeslu dēļ uz laiku 
nav koku, taču ir sagaidāms, ka tā kļūs 
par mežu;

(q) “mežs” ir zeme vismaz 0,05–1,0 ha 
platībā ar koku vainagu projekciju (vai 
līdzvērtīgu biezību), kas ir vairāk nekā 10–
30 procenti no platības, kura klāta ar 
kokiem, kuri brieduma vecumā var 
sasniegt vismaz 2–5 m augstumu in situ. 
Mežs var veidoties no slēgtas mežaudzes,
kur dažāda augstuma koki un pamežs 
aizņem lielu zemes daļu, vai no atklāta 
meža veidojumiem. Dabiskas jaunaudzes 
un visas plantācijas, kas vēl nav
sasniegušas 10–30 % vainaga blīvumu, 
vai 2–5 m koku augstumu, ietilpst mežā,
tāpat kā platības, kas parasti veido meža 
platības daļu un kurās koki pagaidām 
nocirsti cilvēka iejaukšanās vai dabisku 
cēloņu dēļ, bet kurās paredzama meža 



AM\909081LV.doc 59/81 PE492.911v01-00

LV

atjaunošanās.

Or. en

Pamatojums

Meža definīcija būtu jāsaskaņo ar Durbanas konvenciju par klimata pārmaiņām.

Grozījums Nr. 147
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – t apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(t) “dabisks traucējums” ir jebkāds 
neantropogēns notikums vai apstākļi, kas 
mežos vai lauksaimniecības augsnēs
izraisa ievērojamas emisijas un kuru 
rašanās ir ārpus attiecīgās dalībvalsts
kontroles, ja šī dalībvalsts pat pēc šā 
notikuma vai apstākļu rašanās objektīvi 
nespēj ievērojamā mērā ierobežot to 
ietekmi uz emisijām;

(t) “dabiski traucējumi” ir neantropogēni 
notikumi vai apstākļi. Šā lēmuma nolūkā 
tie ir notikumi vai apstākļi, kas mežos 
izraisa ievērojamas emisijas un ko
dalībvalsts nevar kontrolēt vai būtiski 
ietekmēt. Tie var būt mežu ugunsgrēki,
kaitēkļu un slimību invāzija, ekstremāli 
laikapstākļi un/vai ģeogrāfiski 
traucējumi, ko dalībvalsts nevar kontrolēt 
un būtiski ietekmēt. Tas neattiecas uz
ražas novākšanu un paredzētu 
dedzināšanu;

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Durbanas konvenciju par klimata pārmaiņām.

Grozījums Nr. 148
Julie Girling

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ta apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ta) "fona līmenis" ir vidējās saskanīgās 
un sākotnēji pilnīgās laika rindas, kas 
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ietver 1990.–2009. gada emisijas, kuras 
saistītas ar dabiskiem traucējumiem pēc 
atkārtota procesa piemērošanas, lai 
izslēgtu netipiskas vērtības, balstoties uz 
divkāršu standarta novirzi salīdzinājumā 
ar vidējo, līdz netipisku vērtību izzušanai. 
Dalībvalstis arī var piemērot pārredzamu 
un salīdzināmu katrai valstij īpašu pieeju, 
izmantojot saskanīgas un sākotnēji 
pilnīgas laika rindas, tostarp par 
laikposmu no 1990. līdz 2009. gadam. 
Neviena pieeja neļauj sagaidīt skaidrus 
ieguvumus saistību periodā. Ja dalībvalsts 
meža apsaimniekošanas references 
līmenis neietver emisiju fona līmeni, 
attiecībā uz 9. panta 2. punktā minētā 
fona piemērošanu fona līmeņa vērtību 
aprēķina, piemērojot iepriekš minēto 
pirmo pieeju.
Ja fona līmenis ir noteikts saskaņā ar 
iepriekš minēto, starpība atbilst divkāršai 
standarta novirzei no laika rindām, kas 
nosaka fona līmeni. Ja fona līmenis ir 
noteikts, izmantojot katrai valstij īpašu 
pieeju, vai ja dalībvalsts references 
līmenis ir nulle, dalībvalstij ir 
jāpaskaidro, kā starpība ir noteikta, ja 
tāda ir vajadzīga. Visām pieejām 
vajadzētu izvairīties no skaidru ieguvumu 
sagaidīšanas saistību periodā.

Or. en

Pamatojums

Ir jāievieš fona līmeņa definīcija, lai nodrošinātu saskaņotību ar Durbanas konvenciju par 
klimata pārmaiņām, kuru parakstījušas visas 27 dalībvalstis (arī saistībā ar citiem 
turpmākiem 9. panta grozījumiem).

Grozījums Nr. 149
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – u apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(u) “aprites cikla puses vērtība” ir gadu 
skaits, kas vajadzīgs, lai oglekļa saturs
koksnes produktā samazinātos līdz pusei 
no sākotnējā daudzuma;

(u) “aprites cikla puses vērtība” ir gadu 
skaits, kas vajadzīgs, lai koksnes produktā 
uzkrāta oglekļa saturs samazinātos līdz 
pusei no sākotnējās vērtības;

Or. en

Pamatojums

Komisijas definīcija tehniskā ziņā ir neprecīza. Oglekļa vērtība krātuvē samazinās, jo 
samazinās produkta tonnas krātuvē, nevis oglekļa vērtība produktā.

Grozījums Nr. 150
Kārlis Šadurskis

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – u apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(u) “aprites cikla puses vērtība” ir gadu 
skaits, kas vajadzīgs, lai oglekļa saturs 
koksnes produktā samazinātos līdz pusei 
no sākotnējā daudzuma;

(u) “aprites cikla puses vērtība” ir gadu 
skaits, kas vajadzīgs, lai oglekļa saturs
nocirstās koksnes produktos vienā no 
7. panta 2. punktā minētajām kategorijām
samazinātos līdz pusei no sākotnējā 
daudzuma;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Jolanta Emilia Hibner

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
12. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
grozītu šā panta 1. punktā izklāstītās 
definīcijas ar mērķi atjaunināt minētās 

svītrots
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definīcijas, ņemot vērā izmaiņas 
definīcijās, ko pieņēmušas UNFCCC vai 
Kioto protokola, vai cita ar klimata 
pārmaiņām saistīta un Savienības 
noslēgta daudzpusēja nolīguma 
struktūras.

Or. pl

Grozījums Nr. 152
Kārlis Šadurskis

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
12. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
grozītu šā panta 1. punktā izklāstītās 
definīcijas ar mērķi atjaunināt minētās 
definīcijas, ņemot vērā izmaiņas 
definīcijās, ko pieņēmušas UNFCCC vai 
Kioto protokola, vai cita ar klimata 
pārmaiņām saistīta un Savienības 
noslēgta daudzpusēja nolīguma 
struktūras.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 153
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
12. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
grozītu šā panta 1. punktā izklāstītās 
definīcijas ar mērķi atjaunināt minētās 
definīcijas, ņemot vērā izmaiņas
definīcijās, ko pieņēmušas UNFCCC vai 

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
12. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
grozītu šā panta 1. punktā izklāstītās 
definīcijas ar mērķi nodrošināt 
konsekvenci starp šīm definīcijām un 
jebkādām izmaiņām attiecīgajās
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Kioto protokola, vai cita ar klimata 
pārmaiņām saistīta un Savienības noslēgta 
daudzpusēja nolīguma struktūras.

definīcijās, ko pieņēmušas UNFCCC vai 
Kioto protokola, vai citu no klimata 
pārmaiņām izrietošu daudzpusēju un
Savienībai saistošu nolīgumu struktūras.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi nodrošināt ES LULUCF sistēmas atbilstību starptautiskajiem noteikumiem, lai 
atvieglotu valstu ziņojumu sniegšanu un novērstu traucējumus starp dažādām sistēmām. 
Pielīdzināšana starptautiskajai sistēmai (Lēmums 16./CMP.1) atvieglotu valstu ziņojumu 
sniegšanu un nodrošinātu konsekvenci.

Grozījums Nr. 154
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
12. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
grozītu šā panta 1. punktā izklāstītās 
definīcijas ar mērķi atjaunināt minētās 
definīcijas, ņemot vērā izmaiņas
definīcijās, ko pieņēmušas UNFCCC vai 
Kioto protokola, vai cita ar klimata 
pārmaiņām saistīta un Savienības noslēgta 
daudzpusēja nolīguma struktūras.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
12. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
grozītu šā panta 1. punktā izklāstītās 
definīcijas ar mērķi atjaunināt minētās 
definīcijas un nodrošinātu konsekvenci 
starp šīm definīcijām un jebkādām 
izmaiņām attiecīgajās definīcijās, ko 
pieņēmušas UNFCCC vai Kioto protokola
struktūras UNFCCC ietvaros, vai cita ar 
klimata pārmaiņām saistīta un Savienības 
noslēgta daudzpusēja nolīguma struktūras.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi nodrošināt ES LULUCF sistēmas atbilstību starptautiskajiem noteikumiem, lai 
atvieglotu valstu ziņojumu sniegšanu un novērstu traucējumus starp dažādām sistēmām. 
Vēlams veikt pielīdzināšanu starptautiskajai sistēmai (Lēmums 16./CMP.1), lai atvieglotu 
valstu ziņojumu sniegšanu un nodrošinātu konsekvenci.
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Grozījums Nr. 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
12. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
grozītu šā panta 1. punktā izklāstītās 
definīcijas ar mērķi atjaunināt minētās 
definīcijas, ņemot vērā izmaiņas
definīcijās, ko pieņēmušas UNFCCC vai 
Kioto protokola, vai cita ar klimata 
pārmaiņām saistīta un Savienības noslēgta 
daudzpusēja nolīguma struktūras.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
12. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
grozītu šā panta 1. punktā izklāstītās 
definīcijas ar mērķi atjaunināt minētās 
definīcijas saskaņā ar izmaiņām
definīcijās, ko pieņēmušas UNFCCC vai 
Kioto protokola, vai cita ar klimata 
pārmaiņām saistīta un Savienības noslēgta 
daudzpusēja nolīguma struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Jolanta Emilia Hibner

Lēmuma priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākums izveidot un kārtot LULUCF 
kontus

Noteikumi par LULUCF kontu izveidi un 
kārtošanu

Or. pl

Grozījums Nr. 157
Bas Eickhout

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par katru I pielikumā norādīto uzskaites 
periodu dalībvalstis izveido un kārto 
kontus, kuros pareizi atspoguļo visas 

Par katru I pielikumā norādīto uzskaites 
periodu dalībvalstis izveido un kārto 
kontus, kuros pareizi atspoguļo visas 
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emisijas un piesaisti, kas to teritorijā rodas 
darbībās, kuras ietilpst šādās darbību 
kategorijās:

emisijas un piesaisti, kas to teritorijā rodas 
darbībās, kuras ietilpst šādās trīs darbību 
kategorijās:

Or. en

(Jābalso kopā ar saistītajiem grozījumiem, ko šis autors ir iesniedzis par pārējām panta 
daļām.)

Grozījums Nr. 158
Bas Eickhout

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) meža ieaudzēšana; (a) mežsaimniecības darbības: meža 
ieaudzēšana, meža atjaunošana, meža 
izciršana un meža apsaimniekošana.

Or. en

(Jābalso kopā ar saistītajiem grozījumiem, ko šis autors ir iesniedzis par pārējām panta 
daļām.)

Grozījums Nr. 159
Daciana Octavia Sârbu

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) meža ieaudzēšana; (a) meža ieaudzēšana un atjaunošana;

Or. en

Grozījums Nr. 160
Daciana Octavia Sârbu

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) meža atjaunošana; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 161
Bas Eickhout

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) meža atjaunošana; (b) lauksaimniecības darbības: 
aramzemes un ganību apsaimniekošana;

Or. en

(Jābalso kopā ar saistītajiem grozījumiem, ko šis autors ir iesniedzis par pārējām panta 
daļām.)

Grozījums Nr. 162
Bas Eickhout

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atmežošana; (c) mitrāju nosusināšana un atjaunošana.

Or. en

(Jābalso kopā ar saistītajiem grozījumiem, ko šis autors ir iesniedzis par pārējām panta 
daļām.)

Grozījums Nr. 163
Bas Eickhout

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts



AM\909081LV.doc 67/81 PE492.911v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) meža apsaimniekošana; svītrots

Or. en

(Jābalso kopā ar saistītajiem grozījumiem, ko šis autors ir iesniedzis par pārējām panta 
daļām.)

Grozījums Nr. 164
Jolanta Emilia Hibner

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) meža apsaimniekošana; (d) meža apsaimniekošana.

Or. pl

Grozījums Nr. 165
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) aramzemes apsaimniekošana; svītrots

Or. en

Pamatojums

Tika panākta vienošanās, ka arī Kioto protokola 2. saistību periodā aramzemes un ganību 
apsaimniekošana būs brīvprātīga. Ir svarīgi, lai ES līmeņa noteikumi atbilstu uzskaites 
noteikumiem, kuri apstiprināti starptautiskajās sarunās.

Grozījums Nr. 166
Elisabeth Köstinger
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Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) aramzemes apsaimniekošana svītrots

Or. de

Pamatojums

Kā starptautiskā līmenī vienojās ANO klimata jautājumu konferencē, uzskaites noteikumu 
piemērošanai attiecībā uz ganību un aramzemes apsaimniekošanu ir jābūt brīvprātīgai.  Būtu 
jāņem vērā šajā sakarībā pieņemtie lēmumi.

Grozījums Nr. 167
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) aramzemes apsaimniekošana; svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Durbanas nolīgumu — tika nolemts uzskaitē kā obligātas iekļaut tikai mežu 
apsaimniekošanas darbības. Komisijas priekšlikums paredz vairāk nekā starptautiskie 
noteikumi, tādējādi radot jaunus traucējumus dalībvalstīm un tirgus dalībniekiem.

Grozījums Nr. 168
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) aramzemes apsaimniekošana; svītrots

Or. en
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Pamatojums

Saskaņošana ar Durbanas nolīgumu — tika nolemts uzskaitē kā obligātas iekļaut tikai mežu 
apsaimniekošanas darbības.

Grozījums Nr. 169
Horst Schnellhardt

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) aramzemes apsaimniekošana; svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 170
Jolanta Emilia Hibner

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) aramzemes apsaimniekošana; svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 171
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) aramzemes apsaimniekošana; svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 172
Bas Eickhout

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) aramzemes apsaimniekošana; svītrots

Or. en

(Jābalso kopā ar saistītajiem grozījumiem, ko šis autors ir iesniedzis par pārējām panta 
daļām.)

Grozījums Nr. 173
Kārlis Šadurskis

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) aramzemes apsaimniekošana; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 174
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ganību apsaimniekošana. svītrots

Or. en

Pamatojums

Tika panākta vienošanās, ka arī Kioto protokola 2. saistību periodā aramzemes un ganību 
apsaimniekošana būs brīvprātīga. Ir svarīgi, lai ES līmeņa noteikumi atbilstu uzskaites 
noteikumiem, kuri apstiprināti starptautiskajās sarunās.
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Grozījums Nr. 175
Elisabeth Köstinger

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ganību apsaimniekošana svītrots

Or. de

Pamatojums

Kā starptautiskā līmenī vienojās ANO klimata jautājumu konferencē, uzskaites noteikumu 
piemērošanai attiecībā uz ganību un aramzemes apsaimniekošanu ir jābūt brīvprātīgai.  Būtu 
jāņem vērā šajā sakarībā pieņemtie lēmumi.

Grozījums Nr. 176
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ganību apsaimniekošana. svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Durbanas konvenciju par klimata pārmaiņām — tika nolemts uzskaitē kā 
obligātas iekļaut tikai mežu apsaimniekošanas darbības. Komisijas priekšlikums paredz 
vairāk nekā starptautiskie noteikumi, tādējādi radot jaunus traucējumus dalībvalstīm un 
tirgus dalībniekiem.

Grozījums Nr. 177
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ganību apsaimniekošana. svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Durbanas nolīgumu — tika nolemts uzskaitē kā obligātas iekļaut tikai mežu 
apsaimniekošanas darbības.

Grozījums Nr. 178
Horst Schnellhardt

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ganību apsaimniekošana svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 179
Jolanta Emilia Hibner

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ganību apsaimniekošana. svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 180
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ganību apsaimniekošana. svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 181
Bas Eickhout

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ganību apsaimniekošana. svītrots

Or. en

(Jābalso kopā ar saistītajiem grozījumiem, ko šis autors ir iesniedzis par pārējām panta 
daļām.)

Grozījums Nr. 182
Kārlis Šadurskis

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ganību apsaimniekošana. svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 183
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var izveidot un kārtot arī tādus Dalībvalstis var izveidot un kārtot arī tādus 
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kontus, kuros pareizi atspoguļo emisijas un 
piesaisti, kas rodas veģetācijas 
atjaunošanas un mitrāju nosusināšanas un 
atjaunošanas rezultātā.

kontus, kuros precīzi atspoguļo emisijas un 
piesaisti, kas rodas aramzemes un ganību 
apsaimniekošanas, veģetācijas 
atjaunošanas un mitrāju nosusināšanas un 
atjaunošanas rezultātā.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Julie Girling

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var izveidot un kārtot arī tādus 
kontus, kuros pareizi atspoguļo emisijas un 
piesaisti, kas rodas veģetācijas 
atjaunošanas un mitrāju nosusināšanas un 
atjaunošanas rezultātā.

Dalībvalstis var izvēlēties pirmajam 
uzskaites periodam izveidot un kārtot arī 
tādus kontus, kuros precīzi atspoguļo 
emisijas un piesaisti, kas rodas aramzemes 
un ganību apsaimniekošanas, veģetācijas 
atjaunošanas un mitrāju nosusināšanas un 
atjaunošanas rezultātā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Durbanas konvenciju par klimata pārmaiņām — tika nolemts uzskaitē kā 
obligātas iekļaut tikai mežu apsaimniekošanas darbības. Komisijas priekšlikums paredz 
vairāk nekā starptautiskie noteikumi, tādējādi radot jaunus traucējumus dalībvalstīm un 
tirgus dalībniekiem.

Grozījums Nr. 185
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var izveidot un kārtot arī tādus 
kontus, kuros pareizi atspoguļo emisijas un 
piesaisti, kas rodas veģetācijas 

Dalībvalstis var izveidot un kārtot arī tādus 
kontus, kuros precīzi atspoguļo emisijas un 
piesaisti, kas rodas aramzemes un ganību 
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atjaunošanas un mitrāju nosusināšanas un 
atjaunošanas rezultātā.

apsaimniekošanas, veģetācijas 
atjaunošanas un mitrāju nosusināšanas un 
atjaunošanas rezultātā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Durbanas nolīgumu.

Grozījums Nr. 186
Horst Schnellhardt

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var izveidot un kārtot arī tādus 
kontus, kuros pareizi atspoguļo emisijas un 
piesaisti, kas rodas veģetācijas 
atjaunošanas un mitrāju nosusināšanas un 
atjaunošanas rezultātā.

Dalībvalstis var izveidot un kārtot arī tādus 
kontus, kuros precīzi atspoguļo emisijas un 
piesaisti, kas rodas aramzemes un ganību 
apsaimniekošanas, veģetācijas 
atjaunošanas un mitrāju nosusināšanas un 
atjaunošanas rezultātā.

Or. de

Grozījums Nr. 187
Jolanta Emilia Hibner

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var izveidot un kārtot arī tādus 
kontus, kuros pareizi atspoguļo emisijas un 
piesaisti, kas rodas veģetācijas 
atjaunošanas un mitrāju nosusināšanas un 
atjaunošanas rezultātā.

Dalībvalstis var brīvprātīgi izveidot un 
kārtot arī tādus kontus, kuros precīzi
atspoguļo emisijas un piesaisti, kas rodas
aramzemes un ganību apsaimniekošanas,
veģetācijas atjaunošanas un mitrāju 
nosusināšanas un atjaunošanas rezultātā.

Or. pl
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Grozījums Nr. 188
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var izveidot un kārtot arī tādus 
kontus, kuros pareizi atspoguļo emisijas un 
piesaisti, kas rodas veģetācijas 
atjaunošanas un mitrāju nosusināšanas un 
atjaunošanas rezultātā.

Dalībvalstis var izveidot un kārtot arī tādus 
kontus, kuros precīzi atspoguļo emisijas un 
piesaisti, kas rodas aramzemes un ganību 
apsaimniekošanas, veģetācijas 
atjaunošanas un mitrāju nosusināšanas un 
atjaunošanas rezultātā.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Bas Eickhout

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var izveidot un kārtot arī 
tādus kontus, kuros pareizi atspoguļo 
emisijas un piesaisti, kas rodas veģetācijas 
atjaunošanas un mitrāju nosusināšanas un 
atjaunošanas rezultātā.

Dalībvalstis var izveidot un kārtot kontus
par emisijām un piesaisti, kas rodas 
veģetācijas atjaunošanas rezultātā.

Or. en

(Jābalso kopā ar saistītajiem grozījumiem, ko šis autors ir iesniedzis par pārējām panta 
daļām.)

Grozījums Nr. 190
Kārlis Šadurskis

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var izveidot un kārtot arī tādus 
kontus, kuros pareizi atspoguļo emisijas un 
piesaisti, kas rodas veģetācijas 
atjaunošanas un mitrāju nosusināšanas un 
atjaunošanas rezultātā.

Dalībvalstis var sagatavot un kārtot arī 
tādus kontus, kuros precīzi atspoguļo 
emisijas un piesaisti, kas rodas aramzemes 
un ganību apsaimniekošanas, veģetācijas 
atjaunošanas un mitrāju nosusināšanas un 
atjaunošanas rezultātā.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Julie Girling

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Konkrētu 1. punktā minētu darbību 
dalībvalstis iegrāmato kontos vai nu no 
darbības sākšanas dienas, vai no 
2013. gada 1. janvāra, izvēloties vēlāko no 
abiem termiņiem.

3. Jebkuru 1. punktā minētu darbību 
dalībvalstis iegrāmato kontos vai nu no 
darbības sākšanas dienas, vai no saistību 
perioda sākšanās brīža, izvēloties vēlāko 
no abiem termiņiem.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Durbanas konvenciju par klimata pārmaiņām.

Grozījums Nr. 192
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Konkrētu 1. punktā minētu darbību 
dalībvalstis iegrāmato kontos vai nu no 
darbības sākšanas dienas, vai no 
2013. gada 1. janvāra, izvēloties vēlāko no 

3. Konkrētu 1. punktā minētu darbību 
dalībvalstis iegrāmato kontos vai nu no 
darbības sākšanas dienas, vai no 
2014. gada 1. janvāra, izvēloties vēlāko no 
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abiem termiņiem. abiem termiņiem.

Or. it

Grozījums Nr. 193
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārīgi uzskaites noteikumi LULUCF darbību konti

Or. en

Pamatojums

Šā lēmuma priekšlikuma mērķis ir nodrošināt dalībvalstīm ietvaru, lai uzlabotu savus valsts 
pārskatus par SEG (it īpaši LULUCF). Tās ir „mācības”, un tā nav mērķu nospraušana. 
Tāpēc terminam vajadzētu būt „ziņojumu sniegšana”, nevis „uzskaite”, taču, ja aprēķina 
labumu, kādu var sniegt dažādās darbības (piemēram, „mežu apsaimniekošana” ir 
piesaistītājs), 3. panta virsrakstam izmantotais teksts ir piemērotāks: „.. kārtot LULUCF
kontus”, kad runa ir vispārīgi par LULUCF un ne tikai mežu apsaimniekošanu.

Grozījums Nr. 194
Julie Girling

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Emisijas un piesaisti, kas rodas jebkurā 
darbībā, kura ietilpst vienā vai vairākās no 
3. panta 1. punktā norādītajām darbību 
kategorijām, uzskaita tikai vienā 
kategorijā.

2. Emisijas un piesaisti, kas rodas jebkurā 
darbībā, kura ietilpst vienā vai vairākās no 
3. panta 1. punktā norādītajām darbību 
kategorijām, uzskaita tikai vienā 
kategorijā, lai novērstu dubultu uzskaiti.

Or. en

Pamatojums

Precizē, ka no dubultas uzskaites būtu jāizvairās jebkuriem iespējamiem līdzekļiem.
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Grozījums Nr. 195
Kārlis Šadurskis

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic visas tehniskās 
korekcijas un pārrēķinus, kas vajadzīgi, 
lai šajā punktā minētās oglekļa krātuves 
un 3. panta 2. punktā minētās 
siltumnīcefekta gāzes iekļautu to esošajos 
vai no jauna izveidotajos kontos, ja tās vēl 
nav iekļautas.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Kārlis Šadurskis

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr dalībvalstis var nolemt nereģistrēt 
kontos oglekļa krājas izmaiņas pirmās 
daļas a)−e) apakšpunktā minētajās oglekļa 
krātuvēs, ja attiecīgā oglekļa krātuve nav 
ne piesaistītājs, kas novājinās, ne avots.
Dalībvalsts uzskata, ka oglekļa krātuve 
nav ne piesaistītājs, kas novājinās, ne 
avots, tikai tad, ja tas ir pierādīts, 
pamatojoties uz pārredzamiem un 
verificējamiem datiem.

Tomēr dalībvalstis var nolemt nereģistrēt 
kontos oglekļa krājas izmaiņas pirmās 
daļas a)−e) apakšpunktā minētajās oglekļa 
krātuvēs, ja šo oglekļa krātuvju uzskaite 
nenodrošinātu emisijas uzskaiti un ja tas 
ir pierādīts, pamatojoties uz pārredzamiem 
un verificējamiem datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Julie Girling
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Lēmuma priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
12. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
grozītu I pielikumu nolūkā pievienot 
uzskaites periodus un nodrošināt 
konsekvenci starp minētajiem uzskaites 
periodiem un attiecīgajiem periodiem, kas 
piemērojami Savienības emisiju 
samazinājuma saistībām citos sektoros.

7. Jebkuru grozījumu šajā pantā 
noteiktajos uzskaites noteikumos, tostarp 
izmaiņas I pielikumā noteiktajos uzskaites 
periodos, pieņem saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru.

Or. en

Pamatojums

Tā kā šajā pantā un I pielikumā noteiktie uzskaites noteikumi ir īpaši būtiski šā lēmuma 
izpildei, jebkurš grozījums tajos būtu jāpieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Grozījums Nr. 198
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
4. pants – . punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
12. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
grozītu I pielikumu nolūkā pievienot 
uzskaites periodus un nodrošināt 
konsekvenci starp minētajiem uzskaites 
periodiem un attiecīgajiem periodiem, kas 
piemērojami Savienības emisiju 
samazinājuma saistībām citos sektoros.

7. Jebkuru grozījumu attiecībā uz 
pienākumu izveidot un kārtot LULUCF 
kontus, kā paredzēts šajā pantā, tostarp 
izmaiņas I pielikumā noteiktajos uzskaites 
periodos, pieņem saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru.

Or. en

Pamatojums

Tā kā šajā pantā un I pielikumā noteiktie uzskaites noteikumi ir īpaši būtiski šā lēmuma 
izpildei, jebkurš grozījums tajos būtu jāpieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.
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