
AM\909081SL.doc PE492.911v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

2012/0042(COD)

20.7.2012

PREDLOGI SPREMEMB
69–198

Osnutek poročila
Kriton Arsenis
(PE491.221v02-00)

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za obračunavanje 
emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih, 
povezanih z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstvom, ter 
akcijskih načrtih o takšnih emisijah in odvzemih

Predlog sklepa
(COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD))



PE492.911v01-00 2/80 AM\909081SL.doc

SL

AM_Com_LegReport



AM\909081SL.doc 3/80 PE492.911v01-00

SL

Predlog spremembe 69
Christofer Fjellner

Predlog sklepa
Naslov

Predlog Komisije Predlog spremembe

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA 
IN SVETA o pravilih za obračunavanje 
emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri dejavnostih, povezanih z rabo 
zemljišč, spremembo rabe zemljišč in 
gozdarstvom, ter akcijskih načrtih o 
takšnih emisijah in odvzemih

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA 
IN SVETA o pravilih za obračunavanje 
emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri dejavnostih, povezanih z rabo 
zemljišč, spremembo rabe zemljišč in 
gozdarstvom

Or. en

Predlog spremembe 70
Gaston Franco, Sophie Auconie

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

(1) Sektor rabe zemljišč, spremembe rabe 
zemljišč in gozdarstva (v nadaljnjem 
besedilu: LULUCF) v Uniji je neto ponor, 
s katerim se iz ozračja odvzemajo 
toplogredni plini, katerih količina je enaka 
znatnemu deležu skupnih emisij Unije.
Tako nastajajo antropogene emisije in 
odvzemi toplogrednih plinov zaradi 
sprememb količine ogljika, shranjenega v 
rastlinstvu in tleh. Emisije in odvzemi 
toplogrednih plinov, ki nastanejo pri 
dejavnostih v sektorju LULUCF, se ne 
upoštevajo pri ciljih Unije za 20-odstotno 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do 
leta 2020 v skladu z Odločbo 
št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju 
držav članic za zmanjšanje emisij 

(1) Sektor rabe zemljišč, spremembe rabe 
zemljišč in gozdarstva (v nadaljnjem 
besedilu: LULUCF) v Uniji je neto ponor, 
s katerim se iz ozračja odvzemajo 
toplogredni plini, katerih količina je enaka 
znatnemu deležu skupnih emisij Unije.
Tako nastajajo antropogene emisije in 
odvzemi toplogrednih plinov zaradi 
sprememb količine ogljika, shranjenega v 
rastlinstvu in tleh. Razširjena trajnostna 
raba pridelanih lesenih proizvodov lahko 
znatno omeji emisije in poveča odvzem 
toplogrednih plinov iz ozračja. Emisije in 
odvzemi toplogrednih plinov, ki nastanejo 
pri dejavnostih v sektorju LULUCF, se ne 
upoštevajo pri ciljih Unije za 20-odstotno 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do 
leta 2020 v skladu z Odločbo 



PE492.911v01-00 4/80 AM\909081SL.doc

SL

toplogrednih plinov, da do leta 2020 
izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, ter 
Direktivo 202020/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES, čeprav delno prispevajo k 
cilju Unije v zvezi s količinskim 
omejevanjem in zmanjševanjem emisij v 
skladu s členom 3(3) Kjotskega protokola 
(v nadaljnjem besedilu: Kjotski protokol) k 
Okvirni konvenciji Združenih narodov o 
spremembi podnebja (v nadaljnjem 
besedilu: UNFCCC), odobrenega z 
Odločbo Sveta 2002/358/ES.

št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju 
držav članic za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, da do leta 2020 
izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, ter 
Direktivo 202020/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES, čeprav delno prispevajo k 
cilju Unije v zvezi s količinskim 
omejevanjem in zmanjševanjem emisij v 
skladu s členom 3(3) Kjotskega protokola 
(v nadaljnjem besedilu: Kjotski protokol) k 
Okvirni konvenciji Združenih narodov o 
spremembi podnebja (v nadaljnjem 
besedilu: UNFCCC), odobrenega z 
Odločbo Sveta 2002/358/ES.

Or. en

Obrazložitev

Države članice imajo priložnost, da dosežejo svoje cilje na področju zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov s pomočjo upoštevanja sprememb zalog ogljika v nacionalni evidenci 
zalog ogljika, ki so zlasti posledica pridelanih lesenih proizvodov,.

Predlog spremembe 71
Gaston Franco, Sophie Auconie

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(1a) V skladu z načrtom za prehod na 
konkurenčno gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika do leta 2050 bi bilo 
treba upoštevati vse rabe zemljišč na 
celosten način in obravnavati LULUCF v 
okviru podnebne politike Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 72
Elisabeth Köstinger

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

(2) Člen 9 Odločbe št. 406/2009/ES 
določa, da bo Komisija ocenila načine za 
vključitev emisij in odvzemov, ki nastanejo 
pri dejavnostih, povezanih z rabo zemljišč, 
spreminjanjem rabe zemljišč in 
gozdarstvom, v obveznosti Unije za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, s 
čimer se bodo zagotovili trajnost in 
okoljska celovitost sektorja ter natančno 
spremljanje in obračunavanje ustreznih 
emisij in odvzemov. Zato je treba v tem 
sklepu najprej določiti pravila za 
obračunavanje, ki se bodo uporabljala za 
emisije in odvzeme toplogrednih plinov v 
sektorju LULUCF. Da bi se medtem 
zagotovilo ohranjanje in povečevanje 
zalog ogljika, je treba zagotoviti tudi, da 
bodo države članice sprejele akcijske 
načrte za LULUCF, v katerih bodo 
določeni ukrepi za omejitev ali zmanjšanje 
emisij ter za ohranitev ali povečanje 
odvzemov v sektorju LULUCF. 

(2) Člen 9 Odločbe št. 406/2009/ES 
določa, da bo Komisija ocenila načine za 
vključitev emisij in odvzemov, ki nastanejo 
pri dejavnostih, povezanih z rabo zemljišč, 
spreminjanjem rabe zemljišč in 
gozdarstvom, v obveznosti Unije za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, s 
čimer se bodo zagotovili trajnost in 
okoljska celovitost sektorja ter natančno 
spremljanje in obračunavanje ustreznih 
emisij in odvzemov. Zato je treba v tem 
sklepu najprej določiti pravila za 
obračunavanje, ki se bodo uporabljala za 
emisije in odvzeme toplogrednih plinov v 
sektorju LULUCF.

Or. de

Predlog spremembe 73
Julie Girling

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

(2) Člen 9 Odločbe št. 406/2009/ES 
določa, da bo Komisija ocenila načine za 
vključitev emisij in odvzemov, ki nastanejo 

(2) Člen 9 Odločbe št. 406/2009/ES 
določa, da bo Komisija ocenila načine za 
vključitev emisij in odvzemov, ki nastanejo 
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pri dejavnostih, povezanih z rabo zemljišč, 
spreminjanjem rabe zemljišč in 
gozdarstvom, v obveznosti Unije za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, s 
čimer se bodo zagotovili trajnost in 
okoljska celovitost sektorja ter natančno 
spremljanje in obračunavanje ustreznih 
emisij in odvzemov. Zato je treba v tem 
sklepu najprej določiti pravila za 
obračunavanje, ki se bodo uporabljala za 
emisije in odvzeme toplogrednih plinov v 
sektorju LULUCF. Da bi se medtem 
zagotovilo ohranjanje in povečevanje zalog 
ogljika, je treba zagotoviti tudi, da bodo 
države članice sprejele akcijske načrte za
LULUCF, v katerih bodo določeni ukrepi 
za omejitev ali zmanjšanje emisij ter za 
ohranitev ali povečanje odvzemov v 
sektorju LULUCF.

pri dejavnostih, povezanih z rabo zemljišč, 
spreminjanjem rabe zemljišč in 
gozdarstvom, v obveznosti Unije za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, s 
čimer se bodo zagotovili trajnost in 
okoljska celovitost sektorja ter natančno 
spremljanje in obračunavanje ustreznih 
emisij in odvzemov. Zato je treba v tem 
sklepu najprej določiti pravila za 
obračunavanje, ki se bodo uporabljala za 
emisije in odvzeme toplogrednih plinov v 
sektorju LULUCF. Da bi se medtem 
zagotovilo ohranjanje in povečevanje zalog 
ogljika, je treba zagotoviti tudi, da bodo 
države članice v svoje strategije za 
nizkoogljično rast vključile ukrepe za
spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z 
gozdovi in trajnostnega gospodarjenja z 
zemljišči za omejitev ali zmanjšanje emisij 
ter za ohranitev ali povečanje odvzemov v 
sektorju LULUCF .

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni akcijski načrti bi prinesli dodatne obremenitve na ravni držav članic, vendar pa 
ne bi imeli nobene jasne dodane vrednosti. Povzročili bi podvajanje ureditve, ker bi bili 
predlagani akcijski načrti vzporedni kmetijsko okoljskim ukrepom iz stebra 2 skupne kmetijske 
politike. Države članice bi morale namesto tega v okvir svojih strategij za nizkoogljični razvoj 
vključiti ukrepe za spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in trajnostnega 
gospodarjenja z zemljišči.

Predlog spremembe 74
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

(2) Člen 9 Odločbe št. 406/2009/ES 
določa, da bo Komisija ocenila načine za 
vključitev emisij in odvzemov, ki nastanejo 
pri dejavnostih, povezanih z rabo zemljišč, 
spreminjanjem rabe zemljišč in 

(2) Člen 9 Odločbe št. 406/2009/ES 
določa, da bo Komisija ocenila načine za 
vključitev emisij in odvzemov, ki nastanejo 
pri dejavnostih, povezanih z rabo zemljišč, 
spreminjanjem rabe zemljišč in 
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gozdarstvom, v obveznosti Unije za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, s 
čimer se bodo zagotovili trajnost in 
okoljska celovitost sektorja ter natančno 
spremljanje in obračunavanje ustreznih 
emisij in odvzemov. Zato je treba v tem 
sklepu najprej določiti pravila za 
obračunavanje, ki se bodo uporabljala za 
emisije in odvzeme toplogrednih plinov v 
sektorju LULUCF. Da bi se medtem 
zagotovilo ohranjanje in povečevanje 
zalog ogljika, je treba zagotoviti tudi, da 
bodo države članice sprejele akcijske 
načrte za LULUCF, v katerih bodo 
določeni ukrepi za omejitev ali zmanjšanje 
emisij ter za ohranitev ali povečanje 
odvzemov v sektorju LULUCF.

gozdarstvom, v obveznosti Unije za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, s 
čimer se bodo zagotovili trajnost in 
okoljska celovitost sektorja ter natančno 
spremljanje in obračunavanje ustreznih 
emisij in odvzemov. Zato je treba v tem 
sklepu najprej določiti pravila za 
obračunavanje, ki se bodo uporabljala za 
emisije in odvzeme toplogrednih plinov v 
sektorju LULUCF.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni akcijski načrti bi prinesli dodatne obremenitve na ravni držav članic, vendar pa 
ne bi imeli nobene jasne dodane vrednosti. Vzpostavili bi dvojno ureditev, ker bi bili 
predlagani akcijski načrti vzporedni kmetijsko okoljskim ukrepom iz drugega stebra skupne 
kmetijske politike.

Predlog spremembe 75
Romana Jordan

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

(2) Člen 9 Odločbe št. 406/2009/ES
določa, da bo Komisija ocenila načine za
vključitev emisij in odvzemov, ki 
nastanejo pri dejavnostih, povezanih z 
rabo zemljišč, spreminjanjem rabe 
zemljišč in gozdarstvom, v obveznosti 
Unije za zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, s čimer se bodo zagotovili trajnost 
in okoljska celovitost sektorja ter natančno 
spremljanje in obračunavanje ustreznih
emisij in odvzemov. Zato je treba v tem 

(2) Na podlagi člena 9 Odločbe 
št. 406/2009/ES Komisija ocenjuje načine
v zvezi s sektorjem LULUCF v 
obveznostih Unije in držav članic za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, s
ciljem zagotoviti trajnost in okoljsko
celovitost sektorja LULUCF ter natančno 
spremljanje in obračunavanje. Na podlagi 
te ocene Komisija predlaga tako 
imenovani zakonodajni paket za 
LULUCF, ki vključuje dva medsebojno 
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sklepu najprej določiti pravila za 
obračunavanje, ki se bodo uporabljala za 
emisije in odvzeme toplogrednih plinov v 
sektorju LULUCF. Da bi se medtem 
zagotovilo ohranjanje in povečevanje zalog 
ogljika, je treba zagotoviti tudi, da bodo 
države članice sprejele akcijske načrte za 
LULUCF, v katerih bodo določeni ukrepi 
za omejitev ali zmanjšanje emisij ter za 
ohranitev ali povečanje odvzemov v 
sektorju LULUCF.

povezana zakonodajna akta: sklep o 
pravilih za obračunavanje za LULUCF 
kot prvi korak in zakonodajni akt o 
formalni vključitvi sektorja LULUCF v 
obveznosti Unije in držav članic za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
kot drugi korak. Zato je treba v tem sklepu 
določiti pravila za obračunavanje, ki se 
bodo uporabljala za emisije in odvzeme 
toplogrednih plinov v sektorju LULUCF.
Da bi se medtem zagotovilo ohranjanje in 
povečevanje zalog ogljika, je treba 
zagotoviti tudi, da bodo države članice 
sprejele akcijske načrte za LULUCF, v 
katerih bodo določeni ukrepi za omejitev
ali zmanjšanje emisij ter za ohranitev ali 
povečanje odvzemov v sektorju LULUCF.
Nato bo sledil drugi zakonodajni predlog 
o formalni vključitvi sektorja LULUCF v 
obveznosti Unije in držav članic za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

Or. en

Predlog spremembe 76
Christofer Fjellner

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

.(2) Člen 9 Odločbe št. 406/2009/ES 
določa, da bo Komisija ocenila načine za 
vključitev emisij in odvzemov, ki nastanejo 
pri dejavnostih, povezanih z rabo zemljišč, 
spreminjanjem rabe zemljišč in 
gozdarstvom, v obveznosti Unije za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, s 
čimer se bodo zagotovili trajnost in 
okoljska celovitost sektorja ter natančno 
spremljanje in obračunavanje ustreznih 
emisij in odvzemov. Zato je treba v tem 
sklepu najprej določiti pravila za 
obračunavanje, ki se bodo uporabljala za 

(2) Člen 9 Odločbe št. 406/2009/ES 
določa, da bo Komisija ocenila načine za 
vključitev emisij in odvzemov, ki nastanejo 
pri dejavnostih, povezanih z rabo zemljišč, 
spreminjanjem rabe zemljišč in 
gozdarstvom, v obveznosti Unije za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, s 
čimer se bodo zagotovili trajnost in 
okoljska celovitost sektorja ter natančno 
spremljanje in obračunavanje ustreznih 
emisij in odvzemov. Zato je treba v tem 
sklepu najprej določiti pravila za 
obračunavanje, ki se bodo uporabljala za 
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emisije in odvzeme toplogrednih plinov v 
sektorju LULUCF. Da bi se medtem 
zagotovilo ohranjanje in povečevanje 
zalog ogljika, je treba zagotoviti tudi, da 
bodo države članice sprejele akcijske 
načrte za LULUCF, v katerih bodo 
določeni ukrepi za omejitev ali zmanjšanje 
emisij ter za ohranitev ali povečanje 
odvzemov v sektorju LULUCF. 

emisije in odvzeme toplogrednih plinov v 
sektorju LULUCF.

Or. sv

Predlog spremembe 77
Zofija Mazej Kukovič

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

(2) Člen 9 Odločbe št. 406/2009/ES
določa, da bo Komisija ocenila načine za
vključitev emisij in odvzemov, ki 
nastanejo pri dejavnostih, povezanih z 
rabo zemljišč, spreminjanjem rabe 
zemljišč in gozdarstvom, v obveznosti 
Unije za zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, s čimer se bodo zagotovili trajnost 
in okoljska celovitost sektorja ter natančno 
spremljanje in obračunavanje ustreznih
emisij in odvzemov. Zato je treba v tem 
sklepu najprej določiti pravila za 
obračunavanje, ki se bodo uporabljala za 
emisije in odvzeme toplogrednih plinov v 
sektorju LULUCF. Da bi se medtem 
zagotovilo ohranjanje in povečevanje zalog 
ogljika, je treba zagotoviti tudi, da bodo 
države članice sprejele akcijske načrte za 
LULUCF, v katerih bodo določeni ukrepi 
za omejitev ali zmanjšanje emisij ter za 
ohranitev ali povečanje odvzemov v 
sektorju LULUCF.

(2) Na podlagi člena 9 Odločbe 
št. 406/2009/ES Komisija ocenjuje načine
v zvezi s sektorjem LULUCF v 
obveznostih Unije in držav članic za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, s
ciljem zagotoviti trajnost in okoljsko
celovitost sektorja LULUCF ter natančno 
spremljanje in obračunavanje. Na podlagi 
te ocene Komisija predlaga tako 
imenovani zakonodajni paket za 
LULUCF, ki vključuje dva medsebojno 
povezana zakonodajna akta: sklep o 
pravilih za obračunavanje za LULUCF 
kot prvi korak in zakonodajni akt o 
formalni vključitvi sektorja LULUCF v 
obveznosti Unije in držav članic za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
kot drugi korak, ki sta medsebojno 
povezana. Zato je treba v tem sklepu 
najprej določiti pravila za obračunavanje, 
ki se bodo uporabljala za emisije in 
odvzeme toplogrednih plinov v sektorju 
LULUCF. Da bi se medtem zagotovilo 
ohranjanje in povečevanje zalog ogljika, je 
treba zagotoviti tudi, da bodo države 
članice sprejele akcijske načrte za 
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LULUCF, v katerih bodo določeni ukrepi 
za omejitev ali zmanjšanje emisij ter za 
ohranitev ali povečanje odvzemov v 
sektorju LULUCF. Nato bo sledil drugi 
zakonodajni predlog o formalni vključitvi 
sektorja LULUCF v obveznosti Unije in 
držav članic za zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov.

Or. en

Predlog spremembe 78
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(2a) Ta sklep določa obveznosti držav 
članic pri izvajanju teh pravil za 
obračunavanje in akcijskih načrtov. Ne 
določa pa obveznosti obračunavanja ali 
poročanja za fizične osebe, vključno s 
kmeti in gozdarji.

Or. en

Predlog spremembe 79
Kriton Arsenis, Peter Liese

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(2a) Ta sklep določa obveznosti držav 
članic pri izvajanju teh pravil za 
obračunavanje in akcijskih načrtov. Ne 
določa pa obveznosti obračunavanja ali 
poročanja za fizične osebe, vključno s 
kmeti in gozdarji.

Or. en
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Predlog spremembe 80
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Predlog Komisije Predlog spremembe

(3) Na 17. konferenci pogodbenic 
UNFCCC v Durbanu decembra 2011 je bil 
sprejet Sklep -/CMP.7 konference 
pogodbenic kot sestanka pogodbenic 
Kjotskega protokola („Sklep -/CMP.7“).
Navedeni sklep določa pravila za 
obračunavanje v sektorju LULUCF od 
drugega ciljnega obdobja iz Kjotskega 
protokola naprej. Ta sklep mora biti 
skladen z navedenim sklepom, da se bo 
zagotovila ustrezna raven skladnosti med 
notranjimi pravili in metodologijami Unije, 
dogovorjenimi z UNFCCC. V tem sklepu 
je treba upoštevati tudi posebnosti sektorja 
LULUCF v Uniji.

(3) Na 17. konferenci pogodbenic 
UNFCCC v Durbanu decembra 2011 je bil 
sprejet Sklep 2/CMP.7 konference 
pogodbenic kot sestanka pogodbenic 
Kjotskega protokola („Sklep 2/CMP.7“) in 
Sklep 16/CMP.1. Navedeni sklep določa 
pravila za obračunavanje v sektorju 
LULUCF od drugega ciljnega obdobja iz 
Kjotskega protokola naprej. Ta sklep mora 
biti skladen z navedenim sklepom, da se bo 
zagotovila ustrezna raven skladnosti med 
notranjimi pravili in metodologijami Unije, 
dogovorjenimi z UNFCCC, da se prepreči 
kakršno koli podvajanje nacionalnega 
poročanja. V tem sklepu je treba 
upoštevati tudi posebnosti sektorja 
LULUCF v Uniji.

Or. en

Obrazložitev

Bistvenega pomena je, da je okvir EU za LULUCF skladen z mednarodnimi pravili zato, da 
se olajša nacionalno poročanje in preprečijo izkrivljanja med različnimi okviri. Uskladitev z 
mednarodnim okvirom (Sklep 2/CMP.7 in Sklep 16./CMP.1) bi olajšala nacionalno poročanje 
in zagotovila skladnost.

Predlog spremembe 81
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Predlog Komisije Predlog spremembe

(3) Na 17. konferenci pogodbenic (3) Na 17. konferenci pogodbenic 
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UNFCCC v Durbanu decembra 2011 je bil 
sprejet Sklep -/CMP.7 konference 
pogodbenic kot sestanka pogodbenic 
Kjotskega protokola („Sklep -/CMP.7“).
Navedeni sklep določa pravila za 
obračunavanje v sektorju LULUCF od 
drugega ciljnega obdobja iz Kjotskega 
protokola naprej. Ta sklep mora biti 
skladen z navedenim sklepom, da se bo 
zagotovila ustrezna raven skladnosti med 
notranjimi pravili in metodologijami Unije, 
dogovorjenimi z UNFCCC. V tem sklepu 
je treba upoštevati tudi posebnosti sektorja 
LULUCF v Uniji.

UNFCCC v Durbanu decembra 2011 je bil 
sprejet Sklep 2-/CMP.7 konference 
pogodbenic kot sestanka pogodbenic 
Kjotskega protokola („Sklep 2-/CMP.7“)
in Sklep 16/CMP.1. Navedeni sklep določa 
pravila za obračunavanje v sektorju 
LULUCF od drugega ciljnega obdobja iz 
Kjotskega protokola naprej. Ta sklep mora 
biti skladen z navedenim sklepom, da se bo 
zagotovila ustrezna raven skladnosti med 
notranjimi pravili in metodologijami Unije, 
dogovorjenimi z UNFCCC, da se prepreči 
kakršno koli podvajanje nacionalnega 
poročanja. V tem sklepu je treba 
upoštevati tudi posebnosti sektorja 
LULUCF v Uniji.

Or. en

Obrazložitev

Bistvenega pomena je, da je okvir EU za LULUCF skladen z mednarodnimi pravili zato, da 
se olajša nacionalno poročanje in preprečijo izkrivljanja med različnimi okviri. Za olajšanje 
nacionalnega poročanja se priporoča uskladitev z mednarodnim okvirom (Sklep 2/CMP.7 in 
Sklep 16./CMP.1).

Predlog spremembe 82
Gaston Franco, Sophie Auconie

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Predlog Komisije Predlog spremembe

(3) Na 17. konferenci pogodbenic 
UNFCCC v Durbanu decembra 2011 je bil 
sprejet Sklep -/CMP.7 konference 
pogodbenic kot sestanka pogodbenic 
Kjotskega protokola („Sklep -/CMP.7“).
Navedeni sklep določa pravila za 
obračunavanje v sektorju LULUCF od 
drugega ciljnega obdobja iz Kjotskega 
protokola naprej. Ta sklep mora biti 
skladen z navedenim sklepom, da se bo 
zagotovila ustrezna raven skladnosti med 

(3) Na 17. konferenci pogodbenic 
UNFCCC v Durbanu decembra 2011 je bil 
sprejet Sklep -/CMP.7 konference 
pogodbenic kot sestanka pogodbenic 
Kjotskega protokola („Sklep -/CMP.7“).
Navedeni sklep določa pravila za 
obračunavanje v sektorju LULUCF od 
drugega ciljnega obdobja iz Kjotskega 
protokola naprej. Ta sklep mora biti
popolnoma skladen z navedenim sklepom, 
da se bo zagotovila ustrezna raven 
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notranjimi pravili in metodologijami Unije, 
dogovorjenimi z UNFCCC. V tem sklepu 
je treba upoštevati tudi posebnosti sektorja 
LULUCF v Uniji.

skladnosti med notranjimi pravili in 
metodologijami Unije, dogovorjenimi z 
UNFCCC. V tem sklepu je treba upoštevati 
tudi posebnosti sektorja LULUCF v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 83
Christofer Fjellner

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Predlog Komisije Predlog spremembe

(3) Na 17. konferenci pogodbenic 
UNFCCC v Durbanu decembra 2011 je bil 
sprejet Sklep -/CMP.7 konference 
pogodbenic kot sestanka pogodbenic 
Kjotskega protokola („Sklep -/CMP.7“).
Navedeni sklep določa pravila za 
obračunavanje v sektorju LULUCF od 
drugega ciljnega obdobja iz Kjotskega 
protokola naprej. Ta sklep mora biti 
skladen z navedenim sklepom, da se bo 
zagotovila ustrezna raven skladnosti med 
notranjimi pravili in metodologijami Unije, 
dogovorjenimi z UNFCCC. V tem sklepu 
je treba upoštevati tudi posebnosti sektorja 
LULUCF v Uniji.

(3) Na 17. konferenci pogodbenic 
UNFCCC v Durbanu decembra 2011 je bil 
sprejet Sklep -/CMP.7 konference 
pogodbenic kot sestanka pogodbenic 
Kjotskega protokola („Sklep -/CMP.7“).
Navedeni sklep določa pravila za 
obračunavanje v sektorju LULUCF od 
drugega ciljnega obdobja iz Kjotskega 
protokola naprej. Ta sklep mora biti
popolnoma skladen z navedenim sklepom, 
da se bo zagotovila skladnost med 
notranjimi pravili in metodologijami Unije, 
dogovorjenimi z UNFCCC. V tem sklepu 
je treba upoštevati tudi posebnosti sektorja 
LULUCF v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 84
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(3a) Poleg možnosti, ki so neposredno 
povezane z gozdarstvom in kmetijstvom, 
lahko k ublažitvi prispevajo tudi sorodne 
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industrije (npr. celuloza in papir, 
predelava lesa) in sektorji energije iz 
obnovljivih virov , če se kmetijska 
zemljišča in gozdovi upravljajo za 
proizvodnjo lesa in energije. Medtem ko 
se ogljik shranjuje v drevesih in drugih 
rastlinah ter tleh, se lahko za več desetletij 
shrani tudi v proizvodih (npr. v 
gradbenem lesu). Politike, usmerjene v 
industrijo in potrošnike, lahko pomembno 
prispevajo k večji dolgoročni uporabi in 
recikliranju lesa in/ali proizvodnji 
celuloze, papirja in lesnih proizvodov ter 
tako nadomestijo emisijsko intenzivnejše 
ekvivalente (npr. beton, jeklo in plastiko iz 
fosilnih goriv). Dejansko lahko 
biotehnološka industrija izkoristi posevke, 
ki se gojijo za nadomestitev materialov 
(npr. konopljo in travo za izolacijo 
namesto steklenih vlaken, slamo za 
proizvodnjo pohištva, obloge za notranjo 
stran avtomobilskih vrat iz lanu ali sisala, 
uporaba bioplastike) ali za energijo (npr. 
uporaba biomase namesto fosilnih goriv). 
Študije kažejo, da se za vsako tono ogljika 
v lesnih proizvodih, ki se nadomestijo z 
nelesenimi proizvodi, lahko pričakuje 
povprečno zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov za približno dve toni ogljika.

Or. en

Predlog spremembe 85
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(3a) Pravila za obračunavanje, ki se 
uporabljajo za sektor LULUCF v Uniji, ne 
bi smela povzročati dodatne upravne 
obremenitve, zato ne bi smeli zahtevati, da 
poročila, predložena v skladu z 
navedenimi pravili, vsebujejo informacije, 
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ki niso zahtevane na podlagi sklepov 
Konference pogodbenic UNFCCC in 
srečanja pogodbenic Kjotskega protokola.

Or. lt

Predlog spremembe 86
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Predlog Komisije Predlog spremembe

(4) Pri pravilih za obračunavanje v sektorju 
LULUCF je treba upoštevati prizadevanja 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju za 
večji prispevek sprememb pri uporabi 
zemeljskih virov k zmanjšanju emisij. Ta 
sklep mora določati pravila za 
obračunavanje, ki se bodo obvezno 
uporabljala za gozdarske dejavnosti 
pogozdovanja, ponovnega pogozdovanja, 
krčenja gozdov in gospodarjenja z gozdovi
ter za kmetijske dejavnosti gospodarjenja 
s pašniki in polji. Določati mora tudi 
pravila za obračunavanje, ki se bodo 
neobvezno uporabljala za dejavnosti 
obnove vegetacije ter osuševanja in 
ponovne vzpostavitve mokrišč.

(4) Pri pravilih za obračunavanje v sektorju 
LULUCF je treba upoštevati prizadevanja 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju za 
večji prispevek sprememb pri uporabi 
zemeljskih virov k zmanjšanju emisij. Ta 
sklep mora določati pravila za 
obračunavanje, ki se bodo obvezno 
uporabljala za gozdarske dejavnosti 
pogozdovanja, ponovnega pogozdovanja, 
krčenja gozdov in gospodarjenja z gozdovi.
Določati mora tudi pravila za 
obračunavanje, ki se bodo neobvezno 
uporabljala za kmetijske dejavnosti
gospodarjenja s pašniki in polji in 
dejavnosti obnove vegetacije ter 
osuševanja in ponovne vzpostavitve 
mokrišč.

Or. en

Predlog spremembe 87
Elisabeth Köstinger

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Predlog Komisije Predlog spremembe

(4) Pri pravilih za obračunavanje v sektorju 
LULUCF je treba upoštevati prizadevanja 

(4) Pri pravilih za obračunavanje v sektorju 
LULUCF je treba upoštevati prizadevanja 
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v kmetijskem in gozdarskem sektorju za 
večji prispevek sprememb pri uporabi 
zemeljskih virov k zmanjšanju emisij. Ta 
sklep mora določati pravila za 
obračunavanje, ki se bodo obvezno 
uporabljala za gozdarske dejavnosti 
pogozdovanja, ponovnega pogozdovanja, 
krčenja gozdov in gospodarjenja z gozdovi
ter za kmetijske dejavnosti gospodarjenja 
s pašniki in polji. Določati mora tudi 
pravila za obračunavanje, ki se bodo 
neobvezno uporabljala za dejavnosti 
obnove vegetacije ter osuševanja in 
ponovne vzpostavitve mokrišč. 

v kmetijskem in gozdarskem sektorju za 
večji prispevek sprememb pri uporabi 
zemeljskih virov k zmanjšanju emisij. Ta 
sklep mora določati pravila za 
obračunavanje, ki se bodo obvezno 
uporabljala za gozdarske dejavnosti 
pogozdovanja, ponovnega pogozdovanja, 
krčenja gozdov in gospodarjenja z gozdovi.

Or. de

Predlog spremembe 88
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Predlog Komisije Predlog spremembe

(4) Pri pravilih za obračunavanje v sektorju 
LULUCF je treba upoštevati prizadevanja 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju za 
večji prispevek sprememb pri uporabi 
zemeljskih virov k zmanjšanju emisij. Ta 
sklep mora določati pravila za 
obračunavanje, ki se bodo obvezno 
uporabljala za gozdarske dejavnosti 
pogozdovanja, ponovnega pogozdovanja, 
krčenja gozdov in gospodarjenja z gozdovi
ter za kmetijske dejavnosti gospodarjenja 
s pašniki in polji. Določati mora tudi 
pravila za obračunavanje, ki se bodo 
neobvezno uporabljala za dejavnosti 
obnove vegetacije ter osuševanja in 
ponovne vzpostavitve mokrišč.

(4) Pri pravilih za obračunavanje v sektorju 
LULUCF je treba upoštevati prizadevanja 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju za 
večji prispevek sprememb pri uporabi 
zemeljskih virov k zmanjšanju emisij. Ta 
sklep mora določati pravila za 
obračunavanje, ki se bodo obvezno 
uporabljala za gozdarske dejavnosti 
pogozdovanja, ponovnega pogozdovanja, 
krčenja gozdov in gospodarjenja z gozdovi.
Določati mora tudi pravila za 
obračunavanje, ki se bodo neobvezno 
uporabljala za kmetijske dejavnosti
gospodarjenja s pašniki in polji in 
dejavnosti obnove vegetacije ter 
osuševanja in ponovne vzpostavitve 
mokrišč.

Or. en
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Obrazložitev

Uskladitev s sporazumom iz Durbana – sklenjeno je bilo, da je obračunavanje obvezno samo 
za dejavnost gospodarjenja z gozdovi. Čeprav številne države članice izvajajo študije 
izvedljivosti obračunavanja za gospodarjenje s polji in pašniki, ki do leta 2014 še ne bodo 
zaključene, predlog Komisije presega mednarodna pravila in s tem vzpostavlja nova 
izkrivljanja za države članice in izvajalce.

Predlog spremembe 89
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Predlog Komisije Predlog spremembe

(4) Pri pravilih za obračunavanje v 
sektorju LULUCF je treba upoštevati 
prizadevanja v kmetijskem in gozdarskem 
sektorju za večji prispevek sprememb pri 
uporabi zemeljskih virov k zmanjšanju 
emisij. Ta sklep mora določati pravila za 
obračunavanje, ki se bodo obvezno
uporabljala za gozdarske dejavnosti 
pogozdovanja, ponovnega pogozdovanja, 
krčenja gozdov in gospodarjenja z gozdovi
ter za kmetijske dejavnosti gospodarjenja s 
pašniki in polji. Določati mora tudi pravila 
za obračunavanje, ki se bodo neobvezno 
uporabljala za dejavnosti obnove 
vegetacije ter osuševanja in ponovne 
vzpostavitve mokrišč.

(4) Obračuni za dejavnosti v sektorju 
LULUCF bi morali upoštevati 
prizadevanja v kmetijskem in gozdarskem 
sektorju za večji prispevek sprememb pri 
uporabi zemeljskih virov k zmanjšanju 
emisij. Ta sklep mora določati obračune za 
dejavnosti v sektorju LULUCF, ki se bodo 
obvezno uporabljali za gozdarske 
dejavnosti pogozdovanja, ponovnega 
pogozdovanja, krčenja gozdov in 
gospodarjenja z gozdovi. Določati mora 
tudi obračune, ki se bodo neobvezno 
uporabljali za kmetijske dejavnosti 
gospodarjenja s pašniki in polji ter 
dejavnosti obnove vegetacije, osuševanja 
in ponovne vzpostavitve mokrišč.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s sporazumom iz Durbana – sklenjeno je bilo, da je obračunavanje obvezno samo 
za dejavnost gospodarjenja z gozdovi. Predlog Komisije presega mednarodna pravila in s tem 
vzpostavlja nova izkrivljanja za države članice in izvajalce.

Predlog spremembe 90
Horst Schnellhardt
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Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Predlog Komisije Predlog spremembe

(4) Pri pravilih za obračunavanje v sektorju 
LULUCF je treba upoštevati prizadevanja 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju za 
večji prispevek sprememb pri uporabi 
zemeljskih virov k zmanjšanju emisij. Ta 
sklep mora določati pravila za 
obračunavanje, ki se bodo obvezno 
uporabljala za gozdarske dejavnosti 
pogozdovanja, ponovnega pogozdovanja, 
krčenja gozdov in gospodarjenja z gozdovi
ter za kmetijske dejavnosti gospodarjenja 
s pašniki in polji. Določati mora tudi 
pravila za obračunavanje, ki se bodo 
neobvezno uporabljala za dejavnosti 
obnove vegetacije ter osuševanja in 
ponovne vzpostavitve mokrišč.

(4) Pri pravilih za obračunavanje v sektorju 
LULUCF je treba upoštevati prizadevanja 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju za 
večji prispevek sprememb pri uporabi 
zemeljskih virov k zmanjšanju emisij. Ta 
sklep mora določati pravila za 
obračunavanje, ki se bodo obvezno 
uporabljala za gozdarske dejavnosti 
pogozdovanja, ponovnega pogozdovanja, 
krčenja gozdov in gospodarjenja z gozdovi.
Določati mora tudi pravila za 
obračunavanje, ki se bodo neobvezno 
uporabljala za kmetijske dejavnosti
gospodarjenja s pašniki in polji in 
dejavnosti obnove vegetacije ter 
osuševanja in ponovne vzpostavitve 
mokrišč.

Or. de

Predlog spremembe 91
Jolanta Emilia Hibner

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Predlog Komisije Predlog spremembe

(4) Pri pravilih za obračunavanje v sektorju 
LULUCF je treba upoštevati prizadevanja 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju za 
večji prispevek sprememb pri uporabi 
zemeljskih virov k zmanjšanju emisij. Ta 
sklep mora določati pravila za 
obračunavanje, ki se bodo obvezno 
uporabljala za gozdarske dejavnosti 
pogozdovanja, ponovnega pogozdovanja, 
krčenja gozdov in gospodarjenja z gozdovi
ter za kmetijske dejavnosti gospodarjenja 
s pašniki in polji. Določati mora tudi 
pravila za obračunavanje, ki se bodo 

(4) Pri pravilih za obračunavanje v sektorju 
LULUCF je treba upoštevati prizadevanja 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju za 
večji prispevek sprememb pri uporabi 
zemeljskih virov k zmanjšanju emisij. Ta 
sklep mora določati pravila za 
obračunavanje, ki se bodo obvezno 
uporabljala za gozdarske dejavnosti 
pogozdovanja, ponovnega pogozdovanja, 
krčenja gozdov in gospodarjenja z gozdovi.
Določati mora tudi pravila za 
obračunavanje, ki se bodo neobvezno 
uporabljala za kmetijske dejavnosti
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neobvezno uporabljala za dejavnosti 
obnove vegetacije ter osuševanja in 
ponovne vzpostavitve mokrišč.

gospodarjenja s pašniki in polji ter 
dejavnosti obnove vegetacije ter 
osuševanja in ponovne vzpostavitve 
mokrišč.

Or. pl

Predlog spremembe 92
Romana Jordan

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Predlog Komisije Predlog spremembe

(4) Pri pravilih za obračunavanje v sektorju 
LULUCF je treba upoštevati prizadevanja 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju za 
večji prispevek sprememb pri uporabi 
zemeljskih virov k zmanjšanju emisij. Ta 
sklep mora določati pravila za 
obračunavanje, ki se bodo obvezno 
uporabljala za gozdarske dejavnosti 
pogozdovanja, ponovnega pogozdovanja, 
krčenja gozdov in gospodarjenja z gozdovi 
ter za kmetijske dejavnosti gospodarjenja s 
pašniki in polji. Določati mora tudi pravila 
za obračunavanje, ki se bodo neobvezno 
uporabljala za dejavnosti obnove 
vegetacije ter osuševanja in ponovne 
vzpostavitve mokrišč.

(4) Pri pravilih za obračunavanje v sektorju 
LULUCF je treba upoštevati prizadevanja 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju za 
večji prispevek sprememb pri uporabi 
zemeljskih virov k zmanjšanju emisij.
Unija in njene države članice morajo 
skupaj izpolnjevati obveznost zgornje meje 
3,5 odstotkov, kot je navedeno v Sklepu 
UNFCCC 2/CMP.7., sprejetem v 
Durbanu. Podrobnosti o tem skupnem 
izpolnjevanju bo Komisija pripravila v 
ločenem, drugem zakonodajnem aktu o 
formalni vključitvi sektorja LULUCF v 
obveznosti Unije in držav članic za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v 
okviru zakonodajnega paketa za 
LULUCF. Ta sklep mora določati pravila 
za obračunavanje, ki se bodo obvezno 
uporabljala za gozdarske dejavnosti 
pogozdovanja, ponovnega pogozdovanja, 
krčenja gozdov in gospodarjenja z gozdovi 
ter za kmetijske dejavnosti gospodarjenja s 
pašniki in polji. Določati mora tudi pravila 
za obračunavanje, ki se bodo neobvezno 
uporabljala za dejavnosti obnove 
vegetacije ter osuševanja in ponovne 
vzpostavitve mokrišč.

Or. en
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Predlog spremembe 93
Gaston Franco, Sophie Auconie

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Predlog Komisije Predlog spremembe

(4) Pri pravilih za obračunavanje v sektorju 
LULUCF je treba upoštevati prizadevanja 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju za 
večji prispevek sprememb pri uporabi 
zemeljskih virov k zmanjšanju emisij. Ta 
sklep mora določati pravila za 
obračunavanje, ki se bodo obvezno 
uporabljala za gozdarske dejavnosti 
pogozdovanja, ponovnega pogozdovanja, 
krčenja gozdov in gospodarjenja z gozdovi
ter za kmetijske dejavnosti gospodarjenja 
s pašniki in polji. Določati mora tudi 
pravila za obračunavanje, ki se bodo 
neobvezno uporabljala za dejavnosti 
obnove vegetacije ter osuševanja in 
ponovne vzpostavitve mokrišč.

(4) Pri pravilih za obračunavanje v sektorju 
LULUCF je treba upoštevati prizadevanja 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju za 
večji prispevek sprememb pri uporabi 
zemeljskih virov k zmanjšanju emisij. Ta 
sklep mora določati pravila za 
obračunavanje, ki se bodo obvezno 
uporabljala za gozdarske dejavnosti 
pogozdovanja, ponovnega pogozdovanja, 
krčenja gozdov in gospodarjenja z gozdovi.
Določati mora tudi pravila za 
obračunavanje, ki se bodo neobvezno 
uporabljala za dejavnosti obnove 
vegetacije ter osuševanja in ponovne 
vzpostavitve mokrišč ter za kmetijske 
dejavnosti gospodarjenja s pašniki in 
polji.

Or. en

Obrazložitev

Namen te spremembe je uskladitev s tem, kar je bilo sklenjeno v Durbanu.

Predlog spremembe 94
Christofer Fjellner

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Predlog Komisije Predlog spremembe

(4) Pri pravilih za obračunavanje v sektorju 
LULUCF je treba upoštevati prizadevanja 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju za 
večji prispevek sprememb pri uporabi 

(4) Pri pravilih za obračunavanje v sektorju 
LULUCF je treba upoštevati prizadevanja 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju za 
večji prispevek sprememb pri uporabi 
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zemeljskih virov k zmanjšanju emisij. Ta 
sklep mora določati pravila za 
obračunavanje, ki se bodo obvezno 
uporabljala za gozdarske dejavnosti 
pogozdovanja, ponovnega pogozdovanja, 
krčenja gozdov in gospodarjenja z gozdovi
ter za kmetijske dejavnosti gospodarjenja 
s pašniki in polji. Določati mora tudi 
pravila za obračunavanje, ki se bodo 
neobvezno uporabljala za dejavnosti 
obnove vegetacije ter osuševanja in 
ponovne vzpostavitve mokrišč.

zemeljskih virov k zmanjšanju emisij. Ta 
sklep mora določati pravila za 
obračunavanje, ki se bodo obvezno 
uporabljala za gozdarske dejavnosti 
pogozdovanja, ponovnega pogozdovanja, 
krčenja gozdov in gospodarjenja z gozdovi.
Določati mora tudi pravila za 
obračunavanje, ki se bodo neobvezno 
uporabljala za dejavnosti obnove 
vegetacije, osuševanja in ponovne 
vzpostavitve mokrišč ter za kmetijske 
dejavnosti gospodarjenja s pašniki in 
polji.

Or. en

Predlog spremembe 95
Kārlis Šadurskis

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Predlog Komisije Predlog spremembe

(4) Pri pravilih za obračunavanje v sektorju 
LULUCF je treba upoštevati prizadevanja 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju za 
večji prispevek sprememb pri uporabi 
zemeljskih virov k zmanjšanju emisij. Ta 
sklep mora določati pravila za 
obračunavanje, ki se bodo obvezno 
uporabljala za gozdarske dejavnosti 
pogozdovanja, ponovnega pogozdovanja, 
krčenja gozdov in gospodarjenja z gozdovi
ter za kmetijske dejavnosti gospodarjenja 
s pašniki in polji. Določati mora tudi 
pravila za obračunavanje, ki se bodo 
neobvezno uporabljala za dejavnosti 
obnove vegetacije ter osuševanja in 
ponovne vzpostavitve mokrišč.

(4) Pri pravilih za obračunavanje v sektorju 
LULUCF je treba upoštevati prizadevanja 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju za 
večji prispevek sprememb pri uporabi 
zemeljskih virov k zmanjšanju emisij. Ta 
sklep mora določati pravila za 
obračunavanje, ki se bodo obvezno 
uporabljala za gozdarske dejavnosti 
pogozdovanja, ponovnega pogozdovanja, 
krčenja gozdov in gospodarjenja z gozdovi.
Določati mora tudi pravila za 
obračunavanje, ki se bodo neobvezno 
uporabljala za kmetijske dejavnosti
gospodarjenja s pašniki in polji ter 
dejavnosti obnove vegetacije ter 
osuševanja in ponovne vzpostavitve 
mokrišč.

Or. en
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Predlog spremembe 96
Zofija Mazej Kukovič

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Predlog Komisije Predlog spremembe

(4) Pri pravilih za obračunavanje v sektorju 
LULUCF je treba upoštevati prizadevanja 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju za 
večji prispevek sprememb pri uporabi 
zemeljskih virov k zmanjšanju emisij. Ta 
sklep mora določati pravila za 
obračunavanje, ki se bodo obvezno 
uporabljala za gozdarske dejavnosti 
pogozdovanja, ponovnega pogozdovanja, 
krčenja gozdov in gospodarjenja z gozdovi 
ter za kmetijske dejavnosti gospodarjenja s 
pašniki in polji. Določati mora tudi pravila 
za obračunavanje, ki se bodo neobvezno 
uporabljala za dejavnosti obnove 
vegetacije ter osuševanja in ponovne 
vzpostavitve mokrišč.

(4) Pri pravilih za obračunavanje v sektorju 
LULUCF je treba upoštevati prizadevanja 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju za 
večji prispevek sprememb pri uporabi 
zemeljskih virov k zmanjšanju emisij.
Unija in njene države članice morajo 
skupaj izpolnjevati obveznost zgornje meje 
3,5 odstotkov, kot je navedeno v Sklepu 
UNFCCC 2/CMP.7., sprejetem v 
Durbanu. Podrobnosti o tem skupnem 
izpolnjevanju bo Komisija pripravila v 
ločenem, drugem zakonodajnem aktu o 
formalni vključitvi sektorja LULUCF v 
obveznosti Unije in držav članic za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v 
okviru zakonodajnega paketa LULUCF. 
Ta sklep mora določati pravila za 
obračunavanje, ki se bodo obvezno 
uporabljala za gozdarske dejavnosti 
pogozdovanja, ponovnega pogozdovanja, 
krčenja gozdov in gospodarjenja z gozdovi 
ter za kmetijske dejavnosti gospodarjenja s 
pašniki in polji. Določati mora tudi pravila 
za obračunavanje, ki se bodo neobvezno 
uporabljala za dejavnosti obnove 
vegetacije ter osuševanja in ponovne 
vzpostavitve mokrišč.

Or. en

Predlog spremembe 97
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5
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Predlog Komisije Predlog spremembe

(5) Za zagotovitev okoljske celovitosti
pravil za obračunavanje, ki se uporabljajo 
za sektor LULUCF v Uniji, morajo ta 
pravila temeljiti na načelih obračunavanja 
iz sklepov -/CMP.7 in 16/CMP.1 
konference pogodbenic kot sestanka 
pogodbenic Kjotskega protokola.

(5) Za zagotovitev okoljske celovitosti
obračunov za LULUCF, ki se uporabljajo 
za sektor LULUCF v Uniji, morajo ta 
pravila temeljiti na načelih obračunavanja 
iz sklepov 2/CMP.7 in 16/CMP.1 
konference pogodbenic kot sestanka 
pogodbenic Kjotskega protokola.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga sklepa je državam članicam zagotoviti okvir, s katerim bodo izboljšale 
svoje nacionalne evidence toplogrednih plinov (zlasti v sektorju LULUCF). To je torej „delo“ 
in ne določa ciljev. Zato bi se moral uporabljati izraz „poročanje“ in ne „obračunavanje“, 
vendar pa je zaradi izračunavanja dobropisov, ki se lahko dosežejo z različnimi dejavnostmi 
(npr. „gospodarjenje z gozdovi“ je ponor), besedilo, uporabljeno v naslovu člena 3, 
primernejše: „…vodenje obračunov za LULUCF“, če se na splošno nanaša na LULUCF in 
ne le na gospodarjenje z gozdovi.

Predlog spremembe 98
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Predlog Komisije Predlog spremembe

(5) Za zagotovitev okoljske celovitosti 
pravil za obračunavanje, ki se uporabljajo 
za sektor LULUCF v Uniji, morajo ta 
pravila temeljiti na načelih obračunavanja 
iz sklepov -/CMP.7 in 16/CMP.1 
konference pogodbenic kot sestanka 
pogodbenic Kjotskega protokola.

(5) Za zagotovitev okoljske celovitosti 
pravil za obračunavanje, ki se uporabljajo 
za sektor LULUCF v Uniji, morajo ta 
pravila temeljiti na načelih obračunavanja 
iz sklepov -/CMP.7 in 16/CMP.1 
konference pogodbenic kot sestanka 
pogodbenic Kjotskega protokola, ob 
upoštevanju razlik med državami 
članicami in njihovih posebnosti.

Or. lt



PE492.911v01-00 24/80 AM\909081SL.doc

SL

Predlog spremembe 99
Kārlis Šadurskis

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Predlog Komisije Predlog spremembe

(5) Za zagotovitev okoljske celovitosti 
pravil za obračunavanje, ki se uporabljajo 
za sektor LULUCF v Uniji, morajo ta 
pravila temeljiti na načelih obračunavanja 
iz sklepov -/CMP.7 in 16/CMP.1 
konference pogodbenic kot sestanka 
pogodbenic Kjotskega protokola.

(5) Za zagotovitev okoljske celovitosti 
pravil za obračunavanje, ki se uporabljajo 
za sektor LULUCF v Uniji, morajo ta 
pravila temeljiti na načelih obračunavanja 
iz sklepov -/CMP.7, 2/CMP.6 in 16/CMP.1 
konference pogodbenic kot sestanka 
pogodbenic Kjotskega protokola ter se v 
Uniji in med državami članicami 
uporabljati dosledno, primerljivo in v 
celoti.

Or. en

Predlog spremembe 100
Gaston Franco, Sophie Auconie

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(5a) Pravila za obračunavanje, ki 
temeljijo na sklepu 2/CMP.7, in Sklep 
16/CMP.1 ne omogočajo obračunavanja 
učinka nadomestitve, ki nastopi pri 
uporabi pridelanih lesenih proizvodov za 
energijo in kot surovine, ker bi to 
povzročilo dvojno obračunavanje. Vendar 
pa gozdarstvo na ta način precej prispeva 
k zmanjševanju podnebnih sprememb. 
Zaradi tega, pa tudi za namene 
obveščanja, lahko države članice 
izračunavajo emisije, katerim so se 
izognile z učinki nadomestitve iz 
gospodarjenja z gozdovi. Na ta način bi se 
povečala doslednost politike.

Or. en
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Predlog spremembe 101
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Predlog Komisije Predlog spremembe

(6) V pravilih za obračunavanje je treba 
natančno upoštevati spremembe emisij in 
odvzemov, ki jih povzroči človek. V zvezi 
s tem mora ta sklep določati uporabo 
posebnih metodologij za različne 
dejavnosti LULUCF. Emisije in odvzemi, 
povezani s pogozdovanjem, ponovnim 
pogozdovanjem in krčenjem gozdov, so 
neposredno posledica človeških posegov in 
jih je zato treba v celoti upoštevati. Ker vsi 
emisije in odvzemi, povezani z 
gospodarjenjem z gozdom, niso 
antropogeni, morajo zadevna pravila za 
obračunavanje vseeno določati uporabo 
referenčnih ravni, da se izključijo učinki 
naravnih značilnosti in značilnosti, 
specifičnih za posamezno državo.
Referenčne ravni so ocene letnih neto 
emisij ali odvzemov, ki nastanejo pri 
gospodarjenju z gozdovi na ozemlju države 
članice v letih, vključenih v obdobje 
obračunavanja, ter morajo biti določene 
pregledno v skladu s Sklepom -/CMP.7. Te 
ravni je treba posodabljati, da se 
upoštevajo izboljšave metodologij ali 
podatkov, ki so na voljo v državah 
članicah. Pravila za obračunavanje morajo 
določati zgornjo omejitev za neto emisije 
in odvzeme toplogrednih plinov pri 
gospodarjenju z gozdovi, ki jih je mogoče 
upoštevati v obračunih, glede na osnovne 
negotovosti pri projekcijah, na katerih 
temeljijo referenčne ravni.

(6) V pravilih za obračunavanje je treba 
natančno upoštevati spremembe emisij in 
odvzemov, ki jih povzroči človek. V zvezi 
s tem mora ta sklep določati uporabo 
posebnih metodologij za različne 
dejavnosti LULUCF. Emisije in odvzemi, 
povezani s pogozdovanjem, ponovnim 
pogozdovanjem in krčenjem gozdov, so 
neposredno posledica človeških posegov in 
jih je zato treba v celoti upoštevati. Ker vsi 
emisije in odvzemi, povezani z 
gospodarjenjem z gozdom, niso 
antropogeni, morajo zadevna pravila za 
obračunavanje vseeno določati uporabo 
referenčnih ravni, da se izključijo učinki 
naravnih značilnosti in značilnosti, 
specifičnih za posamezno državo.
Referenčne ravni so ocene letnih neto 
emisij ali odvzemov, ki nastanejo pri 
gospodarjenju z gozdovi na ozemlju države 
članice v letih, vključenih v obdobje 
obračunavanja, ter morajo biti določene 
pregledno v skladu s Sklepom -/CMP.7. Te 
ravni je treba sinhronizirati s sklepi 
UNFCCC in posodabljati le, če se 
posodobijo referenčne ravni, ki jih 
sprejmejo organi UNFCCC ali Kyota.
Pravila za obračunavanje morajo določati 
zgornjo omejitev za neto emisije in 
odvzeme toplogrednih plinov pri 
gospodarjenju z gozdovi, ki jih je mogoče 
upoštevati v obračunih, glede na osnovne 
negotovosti pri projekcijah, na katerih 
temeljijo referenčne ravni.

Or. en
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Predlog spremembe 102
Eija-Riitta Korhola

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Predlog Komisije Predlog spremembe

(6) V pravilih za obračunavanje je treba 
natančno upoštevati spremembe emisij in 
odvzemov, ki jih povzroči človek. V zvezi 
s tem mora ta sklep določati uporabo 
posebnih metodologij za različne 
dejavnosti LULUCF. Emisije in odvzemi, 
povezani s pogozdovanjem, ponovnim 
pogozdovanjem in krčenjem gozdov, so 
neposredno posledica človeških posegov in 
jih je zato treba v celoti upoštevati. Ker vsi 
emisije in odvzemi, povezani z 
gospodarjenjem z gozdom, niso 
antropogeni, morajo zadevna pravila za 
obračunavanje vseeno določati uporabo 
referenčnih ravni, da se izključijo učinki 
naravnih značilnosti in značilnosti, 
specifičnih za posamezno državo.
Referenčne ravni so ocene letnih neto 
emisij ali odvzemov, ki nastanejo pri 
gospodarjenju z gozdovi na ozemlju države 
članice v letih, vključenih v obdobje 
obračunavanja, ter morajo biti določene 
pregledno v skladu s Sklepom -/CMP.7. Te 
ravni je treba posodabljati, da se 
upoštevajo izboljšave metodologij ali 
podatkov, ki so na voljo v državah 
članicah. Pravila za obračunavanje 
morajo določati zgornjo omejitev za neto 
emisije in odvzeme toplogrednih plinov pri 
gospodarjenju z gozdovi, ki jih je mogoče 
upoštevati v obračunih, glede na osnovne 
negotovosti pri projekcijah, na katerih 
temeljijo referenčne ravni.

(6) V pravilih za obračunavanje je treba 
natančno upoštevati spremembe emisij in 
odvzemov, ki jih povzroči človek. V zvezi 
s tem mora ta sklep določati uporabo 
posebnih metodologij za različne 
dejavnosti LULUCF. Emisije in odvzemi, 
povezani s pogozdovanjem, ponovnim 
pogozdovanjem in krčenjem gozdov, so 
neposredno posledica človeških posegov in 
jih je zato treba v celoti upoštevati. Ker vsi 
emisije in odvzemi, povezani z 
gospodarjenjem z gozdom, niso 
antropogeni, morajo zadevna pravila za 
obračunavanje vseeno določati uporabo 
referenčnih ravni, da se izključijo učinki 
naravnih značilnosti in značilnosti, 
specifičnih za posamezno državo.
Referenčne ravni so ocene letnih neto 
emisij ali odvzemov, ki nastanejo pri 
gospodarjenju z gozdovi na ozemlju države 
članice v letih, vključenih v obdobje 
obračunavanja, ter morajo biti določene 
pregledno v skladu s Sklepom -/CMP.7. Te 
ravni je treba v celoti uskladiti s sklepi 
UNFCC.

Or. en

Obrazložitev

EU je sprejela veljavne referenčne ravni v okviru procesa UNFCCC. Referenčne ravni držav 
članic se morajo spremeniti le, če se spremenijo v okviru UNFCCC. EU z določanjem novih 
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pravil ogroža pogajanja o globalnem podnebnem sporazumu, ki so v teku.

Predlog spremembe 103
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Predlog Komisije Predlog spremembe

(6) V pravilih za obračunavanje je treba 
natančno upoštevati spremembe emisij in 
odvzemov, ki jih povzroči človek. V zvezi 
s tem mora ta sklep določati uporabo 
posebnih metodologij za različne 
dejavnosti LULUCF. Emisije in odvzemi, 
povezani s pogozdovanjem, ponovnim 
pogozdovanjem in krčenjem gozdov, so 
neposredno posledica človeških posegov in 
jih je zato treba v celoti upoštevati. Ker vsi 
emisije in odvzemi, povezani z 
gospodarjenjem z gozdom, niso 
antropogeni, morajo zadevna pravila za 
obračunavanje vseeno določati uporabo 
referenčnih ravni, da se izključijo učinki 
naravnih značilnosti in značilnosti, 
specifičnih za posamezno državo.
Referenčne ravni so ocene letnih neto 
emisij ali odvzemov, ki nastanejo pri 
gospodarjenju z gozdovi na ozemlju države 
članice v letih, vključenih v obdobje 
obračunavanja, ter morajo biti določene 
pregledno v skladu s Sklepom -/CMP.7. Te 
ravni je treba posodabljati, da se 
upoštevajo izboljšave metodologij ali 
podatkov, ki so na voljo v državah 
članicah. Pravila za obračunavanje morajo 
določati zgornjo omejitev za neto emisije 
in odvzeme toplogrednih plinov pri 
gospodarjenju z gozdovi, ki jih je mogoče 
upoštevati v obračunih, glede na osnovne 
negotovosti pri projekcijah, na katerih 
temeljijo referenčne ravni.

(6) V obračunih za LULUCF je treba 
natančno upoštevati spremembe emisij in 
odvzemov, ki jih povzroči človek. V zvezi 
s tem mora ta sklep določati uporabo 
posebnih metodologij za različne 
dejavnosti LULUCF. Emisije in odvzemi, 
povezani s pogozdovanjem, ponovnim 
pogozdovanjem in krčenjem gozdov, so 
neposredno posledica človeških posegov in 
jih je zato treba v celoti upoštevati. Ker vsi 
emisije in odvzemi, povezani z 
gospodarjenjem z gozdom, niso 
antropogeni, morajo zadevna pravila za 
obračunavanje vseeno določati uporabo 
referenčnih ravni, da se izključijo učinki 
naravnih značilnosti in značilnosti, 
specifičnih za posamezno državo.
Referenčne ravni so ocene letnih neto 
emisij ali odvzemov, ki nastanejo pri 
gospodarjenju z gozdovi na ozemlju države 
članice v letih, vključenih v obdobje 
obračunavanja, ter morajo biti določene 
pregledno v skladu s Sklepom -/CMP.7. Te 
ravni je treba posodabljati, da se 
upoštevajo izboljšave metodologij ali 
podatkov, ki so na voljo v državah 
članicah. Pravila za obračunavanje morajo 
določati zgornjo omejitev za neto emisije 
in odvzeme toplogrednih plinov pri 
gospodarjenju z gozdovi, ki jih je mogoče 
upoštevati v obračunih, glede na osnovne 
negotovosti pri projekcijah, na katerih 
temeljijo referenčne ravni.

Or. en
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Obrazložitev

Namen tega predloga sklepa je državam članicam zagotoviti okvir, s katerim bodo izboljšale 
svoje nacionalne evidence toplogrednih plinov (zlasti v sektorju LULUCF). To je torej „delo“ 
in ne določa ciljev. Zato bi se moral uporabljati izraz „poročanje“ in ne „obračunavanje“, 
vendar pa je zaradi izračunavanja dobropisov, ki se lahko dosežejo z različnimi dejavnostmi 
(npr. „gospodarjenje z gozdovi“ je ponor), besedilo, uporabljeno v naslovu člena 3, 
primernejše: „…vodenje obračunov za LULUCF“, če se na splošno nanaša na LULUCF in 
ne le na gospodarjenje z gozdovi.

Predlog spremembe 104
Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Predlog Komisije Predlog spremembe

(6) V pravilih za obračunavanje je treba 
natančno upoštevati spremembe emisij in 
odvzemov, ki jih povzroči človek. V zvezi 
s tem mora ta sklep določati uporabo 
posebnih metodologij za različne 
dejavnosti LULUCF. Emisije in odvzemi, 
povezani s pogozdovanjem, ponovnim 
pogozdovanjem in krčenjem gozdov, so 
neposredno posledica človeških posegov in 
jih je zato treba v celoti upoštevati. Ker vsi 
emisije in odvzemi, povezani z 
gospodarjenjem z gozdom, niso 
antropogeni, morajo zadevna pravila za 
obračunavanje vseeno določati uporabo 
referenčnih ravni, da se izključijo učinki 
naravnih značilnosti in značilnosti, 
specifičnih za posamezno državo.
Referenčne ravni so ocene letnih neto 
emisij ali odvzemov, ki nastanejo pri 
gospodarjenju z gozdovi na ozemlju države 
članice v letih, vključenih v obdobje 
obračunavanja, ter morajo biti določene 
pregledno v skladu s Sklepom -/CMP.7. Te 
ravni je treba posodabljati, da se 
upoštevajo izboljšave metodologij ali 
podatkov, ki so na voljo v državah 
članicah. Pravila za obračunavanje morajo 
določati zgornjo omejitev za neto emisije 

(6) V pravilih za obračunavanje je treba 
natančno upoštevati spremembe emisij in 
odvzemov, ki jih povzroči človek. V zvezi 
s tem mora ta sklep določati uporabo 
posebnih metodologij za različne 
dejavnosti LULUCF. Emisije in odvzemi, 
povezani s pogozdovanjem, ponovnim 
pogozdovanjem in krčenjem gozdov, so 
neposredno posledica človeških posegov in 
jih je zato treba v celoti upoštevati. Ker vsi 
emisije in odvzemi, povezani z 
gospodarjenjem z gozdom, niso 
antropogeni, morajo zadevna pravila za 
obračunavanje vseeno določati uporabo 
referenčnih ravni, da se izključijo učinki 
naravnih značilnosti in značilnosti, 
specifičnih za posamezno državo.
Referenčne ravni so ocene letnih neto 
emisij ali odvzemov, ki nastanejo pri 
gospodarjenju z gozdovi na ozemlju države 
članice v letih, vključenih v obdobje 
obračunavanja, ter morajo biti določene 
pregledno v skladu s Sklepom -/CMP.7. Te 
ravni je treba posodabljati, da se 
upoštevajo izboljšave metodologij ali 
podatkov, ki so na voljo v državah 
članicah. Pravila za obračunavanje morajo 
določati zgornjo omejitev za neto emisije 
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in odvzeme toplogrednih plinov pri 
gospodarjenju z gozdovi, ki jih je mogoče 
upoštevati v obračunih, glede na osnovne 
negotovosti pri projekcijah, na katerih 
temeljijo referenčne ravni.

in odvzeme toplogrednih plinov pri 
gospodarjenju z gozdovi, ki jih je mogoče 
upoštevati v obračunih, glede na osnovne 
negotovosti pri projekcijah, na katerih 
temeljijo referenčne ravni. Namen Unije je 
v prihodnjem obračunskem obdobju 
zamenjati veljavni pristop na področju 
referenčnih ravni z izčrpnejšim pristopom 
in ustrezno prilagoditi ta sklep.

Or. en

Predlog spremembe 105
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(6a) Pravila za obračunavanje bi morala 
ustrezno izražati pozitiven prispevek 
shranjevanja toplogrednih plinov v lesu in 
proizvodih na podlagi lesa ter prispevajo k 
večji uporabi gozda kot vira v okviru 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi ter k 
večji rabi lesnih proizvodov.

Or. de

Predlog spremembe 106
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Predlog Komisije Predlog spremembe

(7) S pravili za obračunavanje je treba 
zagotoviti, da države članice v obračunih 
ustrezno upoštevajo čas nastanka emisij 
toplogrednih plinov iz pridelanega lesa, da 
se zagotovijo spodbude za uporabo 
pridelanih lesenih proizvodov z dolgim 

(7) S pravili za obračunavanje za 
gospodarjenje z gozdovi je treba 
zagotoviti, da države članice v obračunih 
ustrezno upoštevajo čas nastanka emisij 
toplogrednih plinov iz pridelanega lesa, da 
se zagotovijo spodbude za uporabo 
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življenjskim ciklom. Funkcija razgradnje 
prve stopnje, ki se uporablja za emisije iz 
pridelanih lesenih proizvodov, mora zato 
ustrezati enačbi 12.1 iz smernic za 
nacionalne evidence toplogrednih plinov iz 
leta 2006, ki jih je objavil Medvladni 
forum za spremembo podnebja (IPCC), 
ustrezne privzete vrednosti razpolovnega 
časa pa morajo temeljiti na 
preglednici 3a.1.3 smernic IPCC za dobro 
prakso pri rabi zemljišč, spremembi rabe 
zemljišč in gozdarstvu iz leta 2003.

pridelanih lesenih proizvodov z dolgim 
življenjskim ciklom. Funkcija razgradnje 
prve stopnje, ki se uporablja za emisije iz 
pridelanih lesenih proizvodov, mora zato 
ustrezati enačbi 12.1 iz smernic za 
nacionalne evidence toplogrednih plinov iz 
leta 2006, ki jih je objavil Medvladni 
forum za spremembo podnebja (IPCC), 
ustrezne privzete vrednosti razpolovnega 
časa pa morajo temeljiti na 
preglednici 3a.1.3 smernic IPCC za dobro 
prakso pri rabi zemljišč, spremembi rabe 
zemljišč in gozdarstvu iz leta 2003.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga sklepa je državam članicam zagotoviti okvir, s katerim bodo izboljšale 
svoje nacionalne evidence toplogrednih plinov (zlasti v sektorju LULUCF). To je torej „delo“ 
in ne določa ciljev. Zato bi se moral uporabljati izraz „poročanje“ in ne „obračunavanje“, 
vendar pa je zaradi izračunavanja dobropisov, ki se lahko dosežejo z različnimi dejavnostmi 
(npr. „gospodarjenje z gozdovi“ je ponor), besedilo, uporabljeno v naslovu člena 3, 
primernejše: „…vodenje obračunov za LULUCF“, če se na splošno nanaša na LULUCF in 
ne le na gospodarjenje z gozdovi.

Predlog spremembe 107
Christofer Fjellner

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Predlog Komisije Predlog spremembe

(7) S pravili za obračunavanje je treba 
zagotoviti, da države članice v obračunih 
ustrezno upoštevajo čas nastanka emisij 
toplogrednih plinov iz pridelanega lesa, da 
se zagotovijo spodbude za uporabo 
pridelanih lesenih proizvodov z dolgim 
življenjskim ciklom. Funkcija razgradnje 
prve stopnje, ki se uporablja za emisije iz 
pridelanih lesenih proizvodov, mora zato 
ustrezati enačbi 12.1 iz smernic za 
nacionalne evidence toplogrednih plinov iz 
leta 2006, ki jih je objavil Medvladni 

(7) Države članice bi morale imeti 
možnost določiti pravila za obračunavanje
in vrednosti razpolovnega časa. Z njimi je 
treba zagotoviti, da države članice v 
obračunih ustrezno upoštevajo čas 
nastanka emisij toplogrednih plinov iz 
pridelanega lesa, da se zagotovijo 
spodbude za uporabo pridelanih lesenih 
proizvodov z dolgim življenjskim ciklom.
Funkcija razgradnje prve stopnje, ki se 
uporablja za emisije iz pridelanih lesenih 
proizvodov, mora zato ustrezati 
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forum za spremembo podnebja (IPCC), 
ustrezne privzete vrednosti razpolovnega 
časa pa morajo temeljiti na 
preglednici 3a.1.3 smernic IPCC za dobro 
prakso pri rabi zemljišč, spremembi rabe 
zemljišč in gozdarstvu iz leta 2003.

enačbi 12.1 iz smernic za nacionalne 
evidence toplogrednih plinov iz leta 2006, 
ki jih je objavil Medvladni forum za 
spremembo podnebja (IPCC), ustrezne 
privzete vrednosti razpolovnega časa pa 
morajo temeljiti na preglednici 3a.1.3 
smernic IPCC za dobro prakso pri rabi 
zemljišč, spremembi rabe zemljišč in 
gozdarstvu iz leta 2003.

Or. sv

Predlog spremembe 108
Corinne Lepage

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Predlog Komisije Predlog spremembe

(7) S pravili za obračunavanje je treba 
zagotoviti, da države članice v obračunih 
ustrezno upoštevajo čas nastanka emisij 
toplogrednih plinov iz pridelanega lesa, da 
se zagotovijo spodbude za uporabo 
pridelanih lesenih proizvodov z dolgim 
življenjskim ciklom. Funkcija razgradnje 
prve stopnje, ki se uporablja za emisije iz 
pridelanih lesenih proizvodov, mora zato 
ustrezati enačbi 12.1 iz smernic za 
nacionalne evidence toplogrednih plinov iz 
leta 2006, ki jih je objavil Medvladni 
forum za spremembo podnebja (IPCC), 
ustrezne privzete vrednosti razpolovnega 
časa pa morajo temeljiti na 
preglednici 3a.1.3 smernic IPCC za dobro 
prakso pri rabi zemljišč, spremembi rabe 
zemljišč in gozdarstvu iz leta 2003.

(7) S pravili za obračunavanje je treba 
zagotoviti, da države članice v obračunih 
ustrezno upoštevajo čas nastanka emisij 
toplogrednih plinov iz pridelanega lesa, da 
se zagotovijo spodbude za uporabo 
pridelanih lesenih proizvodov z dolgim 
življenjskim ciklom. Funkcija razgradnje 
prve stopnje, ki se uporablja za emisije iz 
pridelanih lesenih proizvodov, mora zato 
ustrezati enačbi 12.1 iz smernic za 
nacionalne evidence toplogrednih plinov iz 
leta 2006, ki jih je objavil Medvladni 
forum za spremembo podnebja (IPCC), 
ustrezne privzete vrednosti razpolovnega 
časa pa morajo temeljiti na 
preglednici 3a.1.3 smernic IPCC za dobro 
prakso pri rabi zemljišč, spremembi rabe 
zemljišč in gozdarstvu iz leta 2003. Unija 
bi morala izdelati trajnostna merila za 
energijo, uvoženo iz tretjih držav.

Or. en
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Predlog spremembe 109
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8

Predlog Komisije Predlog spremembe

(8) Ker so medletna nihanja emisij in 
odvzemov toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri kmetijskih dejavnostih, veliko
manjša od nihanj, povezanih z gozdarskimi 
dejavnostmi, morajo države članice
obračunati emisije in odvzeme 
toplogrednih plinov zaradi dejavnosti 
gospodarjenja s polji in pašniki glede na 
svoje izhodiščno leto, v skladu s svojim 
pregledanim prvotnim poročilom o 
podatkih o emisijah izhodiščnega leta, ki je 
bilo predloženo UNFCCC v skladu s 
Sklepom 13/CMP.1 konference 
pogodbenic kot sestanka pogodbenic 
Kjotskega protokola („Sklep 13/CMP.1“).

(8) Ker so medletna nihanja emisij in 
odvzemov toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri kmetijskih dejavnostih, 
manjša od nihanj, povezanih z gozdarskimi 
dejavnostmi, morajo države članice, ki 
obračunavajo emisije in odvzeme 
toplogrednih plinov zaradi dejavnosti 
gospodarjenja s polji in pašniki, to delati
glede na svoje izhodiščno leto, v skladu s 
svojim pregledanim prvotnim poročilom o 
podatkih o emisijah izhodiščnega leta, ki je 
bilo predloženo UNFCCC v skladu s 
Sklepom 13/CMP.1 konference 
pogodbenic kot sestanka pogodbenic 
Kjotskega protokola („Sklep 13/CMP.1“).

Or. en

Obrazložitev

Bistvenega pomena je, da je okvir EU za LULUCF skladen z mednarodnimi pravili zato, da 
se olajša nacionalno poročanje in preprečijo izkrivljanja med različnimi okviri. Za olajšanje 
nacionalnega poročanja in obračunavanja ter za zagotovitev skladnosti se priporoča 
uskladitev z mednarodnim okvirom (Sklep 2/CMP.7 in Sklep 16./CMP.1).

Predlog spremembe 110
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8

Predlog Komisije Predlog spremembe

(8) Ker so medletna nihanja emisij in 
odvzemov toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri kmetijskih dejavnostih, veliko 
manjša od nihanj, povezanih z gozdarskimi 
dejavnostmi, morajo države članice 

(8) Ker so medletna nihanja emisij in 
odvzemov toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri kmetijskih dejavnostih, veliko 
manjša od nihanj, povezanih z gozdarskimi 
dejavnostmi, morajo imeti države članice
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obračunati emisije in odvzeme 
toplogrednih plinov zaradi dejavnosti 
gospodarjenja s polji in pašniki glede na 
svoje izhodiščno leto, v skladu s svojim 
pregledanim prvotnim poročilom o 
podatkih o emisijah izhodiščnega leta, ki je 
bilo predloženo UNFCCC v skladu s 
Sklepom 13/CMP.1 konference 
pogodbenic kot sestanka pogodbenic 
Kjotskega protokola („Sklep 13/CMP.1“).

možnost obračunati emisije in odvzeme 
toplogrednih plinov zaradi dejavnosti 
gospodarjenja s polji in pašniki glede na 
svoje izhodiščno leto, v skladu s svojim 
pregledanim prvotnim poročilom o 
podatkih o emisijah izhodiščnega leta, ki je 
bilo predloženo UNFCCC v skladu s 
Sklepom 13/CMP.1 konference 
pogodbenic kot sestanka pogodbenic 
Kjotskega protokola („Sklep 13/CMP.1“).

Or. lt

Predlog spremembe 111
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(8a) Osuševanje in ponovna vzpostavitev 
mokrišč pokrivata emisije iz šotišč, ki 
shranjujejo velike količine ogljika. 
Emisije iz degradacije in osuševanja šotišč 
ustrezajo okoli 5 % globalnih emisij 
toplogrednih plinov in predstavljajo 3,5–
4 % emisij Unije leta 2010. Za zagotovitev 
popolne preglednosti in dokaz vodilnega 
položaja v sektorju, v katerem je Unija 
globalno drugi največji povzročitelj emisij, 
bi morale države članice v svoje obračune 
vključiti tudi emisije in odvzeme emisij iz 
osuševanja in ponovne vzpostavitve 
mokrišč.

Or. en

Predlog spremembe 112
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10



PE492.911v01-00 34/80 AM\909081SL.doc

SL

Predlog Komisije Predlog spremembe

(10) Pravila o poročanju v zvezi z 
emisijami toplogrednih plinov in 
sporočanju drugih informacij v zvezi s 
podnebnimi spremembami, vključno z 
informacijami o sektorju LULUCF, 
spadajo na področje uporabe Uredbe (EU) 
št. …/… [Predlog Komisije za Uredbo 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
mehanizmu za spremljanje emisij 
toplogrednih plinov in poročanje o njih ter 
za sporočanje drugih informacij v zvezi s 
podnebnimi spremembami na nacionalni 
ravni in ravni Unije (COM/2011/0789 final 
– 2011/0372 (COD))], zato ne spadajo v 
področje uporabe tega sklepa.

(10) Pravila o poročanju v zvezi z 
emisijami toplogrednih plinov in 
sporočanju drugih informacij v zvezi s 
podnebnimi spremembami, vključno z 
informacijami o sektorju LULUCF, 
spadajo na področje uporabe Uredbe (EU) 
št. …/… [Predlog Komisije za Uredbo 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
mehanizmu za spremljanje emisij 
toplogrednih plinov in poročanje o njih ter 
za sporočanje drugih informacij v zvezi s 
podnebnimi spremembami na nacionalni 
ravni in ravni Unije (COM/2011/0789 final 
– 2011/0372 (COD))] in bi jih morale 
države članice upoštevati pri spremljanju 
in poročanju, čeprav ne spadajo v 
področje uporabe tega sklepa.

Or. en

Obrazložitev

Akcijski načrti LULUCF bi prinesli dodatne obremenitve na ravni držav članic, vendar pa ne 
bi imeli nobene jasne dodane vrednosti. Vzpostavili bi dvojno ureditev, ker bi bili predlagani 
akcijski načrti vzporedni kmetijsko okoljskim ukrepom iz drugega stebra skupne kmetijske 
politike.

Predlog spremembe 113
Julie Girling

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12

Predlog Komisije Predlog spremembe

(12) Akcijski načrti držav članic za 
LULUCF morajo določati ukrepe za 
omejitev ali zmanjšanje emisij in 
ohranitev ali povečanje odvzemov iz 
sektorja LULUCF. Vsak akcijski načrt za 
LULUCF mora vsebovati nekatere 
informacije, kot so določene v tem sklepu. 
Poleg tega mora biti za spodbujanje 

črtano
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najboljše prakse okvirni seznam ukrepov, 
ki so prav tako lahko vključeni v te načrte, 
določen v Prilogi k temu sklepu. Komisija 
mora redno ocenjevati vsebino in 
izvajanje akcijskih načrtov držav članic za 
LULUCF in po potrebi zagotoviti 
priporočila za spodbujanje ukrepanja 
držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Uvedba nacionalnih akcijskih načrtov v tem sklepu bo vzpostavila podvojeno ureditev, ker 
bodo predlagani akcijski načrti vzporedni kmetijsko okoljskim ukrepom iz stebra 2 skupne 
kmetijske politike.

Predlog spremembe 114
Eija-Riitta Korhola

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12

Predlog Komisije Predlog spremembe

(12) Akcijski načrti držav članic za 
LULUCF morajo določati ukrepe za 
omejitev ali zmanjšanje emisij in 
ohranitev ali povečanje odvzemov iz 
sektorja LULUCF. Vsak akcijski načrt za 
LULUCF mora vsebovati nekatere 
informacije, kot so določene v tem sklepu. 
Poleg tega mora biti za spodbujanje 
najboljše prakse okvirni seznam ukrepov, 
ki so prav tako lahko vključeni v te načrte, 
določen v Prilogi k temu sklepu. Komisija 
mora redno ocenjevati vsebino in 
izvajanje akcijskih načrtov držav članic za 
LULUCF in po potrebi zagotoviti 
priporočila za spodbujanje ukrepanja 
držav članic.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Predlog COM o nacionalnih akcijskih načrtih presega tisto, kar je bilo dogovorjeno v 
Durbanu. Predlagani akcijski načrti LULUCF so tudi v navzkrižju z dejstvom, da EU ni 
pristojna na področju gozdarstva. O gospodarjenju z gozdovi in gozdarski politiki se odloča 
na nacionalni ravni.

Predlog spremembe 115
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12

Predlog Komisije Predlog spremembe

(12) Akcijski načrti držav članic za 
LULUCF morajo določati ukrepe za 
omejitev ali zmanjšanje emisij in 
ohranitev ali povečanje odvzemov iz 
sektorja LULUCF. Vsak akcijski načrt za 
LULUCF mora vsebovati nekatere 
informacije, kot so določene v tem sklepu. 
Poleg tega mora biti za spodbujanje 
najboljše prakse okvirni seznam ukrepov, 
ki so prav tako lahko vključeni v te načrte, 
določen v Prilogi k temu sklepu. Komisija 
mora redno ocenjevati vsebino in 
izvajanje akcijskih načrtov držav članic za 
LULUCF in po potrebi zagotoviti 
priporočila za spodbujanje ukrepanja 
držav članic.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Akcijski načrti LULUCF bi prinesli dodatne obremenitve na ravni držav članic, vendar pa ne 
bi imeli nobene jasne dodane vrednosti. Vzpostavili bi dvojno ureditev, ker bi bili predlagani 
akcijski načrti vzporedni kmetijsko okoljskim ukrepom iz drugega stebra skupne kmetijske 
politike. Države članice bi morale namesto tega v okvir svojih strategij za nizkoogljični razvoj 
vključiti ukrepe za spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in trajnostnega 
gospodarjenja z zemljišči.

Predlog spremembe 116
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Predlog sklepa
Uvodna izjava 12

Predlog Komisije Predlog spremembe

(12) Akcijski načrti držav članic za 
LULUCF morajo določati ukrepe za 
omejitev ali zmanjšanje emisij in ohranitev 
ali povečanje odvzemov iz sektorja 
LULUCF. Vsak akcijski načrt za LULUCF 
mora vsebovati nekatere informacije, kot 
so določene v tem sklepu. Poleg tega mora 
biti za spodbujanje najboljše prakse okvirni 
seznam ukrepov, ki so prav tako lahko 
vključeni v te načrte, določen v Prilogi k 
temu sklepu. Komisija mora redno 
ocenjevati vsebino in izvajanje akcijskih 
načrtov držav članic za LULUCF in po 
potrebi zagotoviti priporočila za 
spodbujanje ukrepanja držav članic.

(12) Akcijski načrti držav članic za 
LULUCF morajo določati ukrepe za
omejitev ali zmanjšanje emisij in ohranitev 
ali povečanje odvzemov iz sektorja 
LULUCF. Države članice bi morale imeti 
možnost vključiti akcijske načrte v svoje 
obstoječe programe za sektor LULUCF, 
da bi se izognile birokraciji. Vsak akcijski 
načrt za LULUCF mora vsebovati nekatere 
informacije, kot so določene v tem sklepu.
Poleg tega mora biti za spodbujanje 
najboljše prakse okvirni seznam ukrepov, 
ki so prav tako lahko vključeni v te načrte, 
določen v Prilogi k temu sklepu.

Or. en

Predlog spremembe 117
Horst Schnellhardt

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12

Predlog Komisije Predlog spremembe

(12) Akcijski načrti držav članic za 
LULUCF morajo določati ukrepe za 
omejitev ali zmanjšanje emisij in ohranitev 
ali povečanje odvzemov iz sektorja 
LULUCF. Vsak akcijski načrt za LULUCF 
mora vsebovati nekatere informacije, kot 
so določene v tem sklepu. Poleg tega mora 
biti za spodbujanje najboljše prakse okvirni 
seznam ukrepov, ki so prav tako lahko 
vključeni v te načrte, določen v Prilogi k 
temu sklepu. Komisija mora redno 
ocenjevati vsebino in izvajanje akcijskih 
načrtov držav članic za LULUCF in po 
potrebi zagotoviti priporočila za 

(12) Akcijski načrti držav članic za 
LULUCF morajo določati ukrepe za 
omejitev ali zmanjšanje emisij in ohranitev 
ali povečanje odvzemov iz sektorja 
LULUCF. Vsak akcijski načrt za LULUCF 
mora vsebovati nekatere informacije, kot 
so določene v tem sklepu. Poleg tega mora 
biti za spodbujanje najboljše prakse okvirni 
seznam ukrepov, ki so prav tako lahko 
vključeni v te načrte, določen v Prilogi k 
temu sklepu. Komisija mora redno 
ocenjevati vsebino in izvajanje akcijskih 
načrtov držav članic za LULUCF in po 
potrebi zagotoviti izvedljiva priporočila za 
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spodbujanje ukrepanja držav članic. spodbujanje ukrepanja držav članic.

Or. de

Predlog spremembe 118
Jolanta Emilia Hibner

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12

Predlog Komisije Predlog spremembe

(12) Akcijski načrti držav članic za 
LULUCF morajo določati ukrepe za 
omejitev ali zmanjšanje emisij in ohranitev 
ali povečanje odvzemov iz sektorja 
LULUCF. Vsak akcijski načrt za LULUCF 
mora vsebovati nekatere informacije, kot 
so določene v tem sklepu. Poleg tega mora 
biti za spodbujanje najboljše prakse okvirni 
seznam ukrepov, ki so prav tako lahko 
vključeni v te načrte, določen v Prilogi k 
temu sklepu. Komisija mora redno 
ocenjevati vsebino in izvajanje akcijskih 
načrtov držav članic za LULUCF in po 
potrebi zagotoviti priporočila za 
spodbujanje ukrepanja držav članic.

(12) Akcijski načrti držav članic za 
LULUCF morajo določati ukrepe za 
omejitev ali zmanjšanje emisij in ohranitev 
ali povečanje odvzemov iz sektorja 
LULUCF. Vsak akcijski načrt za LULUCF 
mora vsebovati nekatere informacije, kot 
so določene v tem sklepu. Poleg tega mora 
biti za spodbujanje najboljše prakse okvirni 
seznam ukrepov, ki so prav tako lahko 
vključeni v te načrte, določen v Prilogi k 
temu sklepu.

Or. pl

Predlog spremembe 119
Christofer Fjellner

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12

Predlog Komisije Predlog spremembe

(12) Akcijski načrti držav članic za 
LULUCF morajo določati ukrepe za 
omejitev ali zmanjšanje emisij in ohranitev 
ali povečanje odvzemov iz sektorja 
LULUCF. Vsak akcijski načrt za LULUCF 
mora vsebovati nekatere informacije, kot 

(12) Akcijski načrti držav članic za 
LULUCF morajo določati ukrepe za 
omejitev ali zmanjšanje emisij in ohranitev 
ali povečanje odvzemov iz sektorja 
LULUCF. Vsak akcijski načrt za LULUCF 
mora vsebovati nekatere informacije, kot 
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so določene v tem sklepu. Poleg tega mora 
biti za spodbujanje najboljše prakse okvirni 
seznam ukrepov, ki so prav tako lahko 
vključeni v te načrte, določen v Prilogi k 
temu sklepu. Komisija mora redno 
ocenjevati vsebino in izvajanje akcijskih 
načrtov držav članic za LULUCF in po 
potrebi zagotoviti priporočila za 
spodbujanje ukrepanja držav članic.

so določene v tem sklepu. Poleg tega mora 
biti za spodbujanje najboljše prakse okvirni 
seznam ukrepov, ki so prav tako lahko 
vključeni v te načrte, določen v Prilogi k 
temu sklepu. Komisija mora redno 
ocenjevati vsebino in izvajanje akcijskih 
načrtov držav članic za LULUCF in po 
potrebi zagotoviti priporočila za 
spodbujanje ukrepanja držav članic. V tem 
sklepu bi morala biti zagotovljena 
udeležba javnosti pri pripravi, 
spreminjanju in pregledu teh načrtov.

Or. en

Predlog spremembe 120
Christofer Fjellner

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12

Predlog Komisije Predlog spremembe

(12) Akcijski načrti držav članic za 
LULUCF morajo določati ukrepe za 
omejitev ali zmanjšanje emisij in ohranitev 
ali povečanje odvzemov iz sektorja 
LULUCF. Vsak akcijski načrt za LULUCF 
mora vsebovati nekatere informacije, kot 
so določene v tem sklepu. Poleg tega mora 
biti za spodbujanje najboljše prakse okvirni 
seznam ukrepov, ki so prav tako lahko 
vključeni v te načrte, določen v Prilogi k 
temu sklepu. Komisija mora redno 
ocenjevati vsebino in izvajanje akcijskih 
načrtov držav članic za LULUCF in po 
potrebi zagotoviti priporočila za 
spodbujanje ukrepanja držav članic.

(12) Akcijski načrti držav članic za 
LULUCF morajo določati ukrepe za 
omejitev ali zmanjšanje emisij in ohranitev 
ali povečanje odvzemov iz sektorja 
LULUCF. Vsak akcijski načrt za LULUCF 
mora vsebovati nekatere informacije, kot 
so določene v tem sklepu. Poleg tega mora 
biti za spodbujanje najboljše prakse okvirni 
seznam ukrepov, ki so prav tako lahko 
vključeni v te načrte, določen v Prilogi k 
temu sklepu. To bi moralo potekati v 
skladu s sklepom o mehanizmih in 
strategijah spremljanja, da se zagotovi 
napredek nizkoogljični družbi naproti. 
Komisija mora redno ocenjevati vsebino in 
izvajanje akcijskih načrtov držav članic za 
LULUCF in po potrebi zagotoviti 
priporočila za spodbujanje ukrepanja držav 
članic.

Or. sv
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Predlog spremembe 121
Kārlis Šadurskis

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12

Predlog Komisije Predlog spremembe

(12) Akcijski načrti držav članic za 
LULUCF morajo določati ukrepe za 
omejitev ali zmanjšanje emisij in ohranitev 
ali povečanje odvzemov iz sektorja 
LULUCF. Vsak akcijski načrt za LULUCF 
mora vsebovati nekatere informacije, kot 
so določene v tem sklepu. Poleg tega mora 
biti za spodbujanje najboljše prakse okvirni 
seznam ukrepov, ki so prav tako lahko 
vključeni v te načrte, določen v Prilogi k 
temu sklepu. Komisija mora redno 
ocenjevati vsebino in izvajanje akcijskih 
načrtov držav članic za LULUCF in po 
potrebi zagotoviti priporočila za 
spodbujanje ukrepanja držav članic.

(12) Akcijski načrti držav članic za 
LULUCF, ki so del strategij za 
nizkoogljični razvoj, morajo določati 
ukrepe za omejitev ali zmanjšanje emisij in 
ohranitev ali povečanje odvzemov iz 
sektorja LULUCF. Vsaka država članica 
bi morala opredeliti najprimernejše 
ukrepe, ki bodo ustrezali nacionalnim 
okoliščinam. Vsak akcijski načrt za 
LULUCF mora vsebovati nekatere 
informacije, kot so določene v tem sklepu.
Poleg tega mora biti za spodbujanje 
najboljše prakse okvirni seznam ukrepov, 
ki so prav tako lahko vključeni v te načrte, 
določen v Prilogi k temu sklepu.

Or. en

Predlog spremembe 122
Matthias Groote

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12

Predlog Komisije Predlog spremembe

(12) Akcijski načrti držav članic za 
LULUCF morajo določati ukrepe za 
omejitev ali zmanjšanje emisij in ohranitev 
ali povečanje odvzemov iz sektorja 
LULUCF. Vsak akcijski načrt za LULUCF 
mora vsebovati nekatere informacije, kot 
so določene v tem sklepu. Poleg tega mora 
biti za spodbujanje najboljše prakse okvirni 
seznam ukrepov, ki so prav tako lahko 
vključeni v te načrte, določen v Prilogi k 
temu sklepu. Komisija mora redno 
ocenjevati vsebino in izvajanje akcijskih 

(12) Akcijski načrti držav članic za 
LULUCF morajo določati ukrepe za 
omejitev ali zmanjšanje emisij in ohranitev 
ali povečanje odvzemov iz sektorja 
LULUCF. Vsak akcijski načrt za LULUCF 
mora vsebovati nekatere informacije, kot 
so določene v tem sklepu. Poleg tega mora 
biti za spodbujanje najboljše prakse okvirni 
seznam ukrepov, ki so prav tako lahko 
vključeni v te načrte, določen v Prilogi k 
temu sklepu. Komisija mora redno 
ocenjevati vsebino in izvajanje akcijskih 
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načrtov držav članic za LULUCF in po 
potrebi zagotoviti priporočila za 
spodbujanje ukrepanja držav članic.

načrtov držav članic za LULUCF in po 
potrebi zagotoviti priporočila za 
spodbujanje ukrepanja držav članic.
Zagotoviti bi bilo treba, da bodo ustrezne 
upravne ureditve čim učinkovitejše.

Or. de

Predlog spremembe 123
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13

Predlog Komisije Predlog spremembe

(13) Na Komisijo je treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije za posodobitev opredelitev iz člena 2 
glede na spremembe opredelitev, ki jih 
sprejmejo organi UNFCCC, Kjotskega 
protokola ali drugih večstranskih 
sporazumov v zvezi s podnebnimi 
spremembami, ki jih je sprejela Unija, za 
spremembo Priloge I, tako da se dodajo 
obračunska obdobja ter zagotovi skladnost 
med temi obračunskimi obdobji in 
ustreznimi obdobji, ki veljajo za zaveze 
Unije v zvezi z zmanjšanjem emisij v 
drugih sektorjih, za spremembo Priloge II s 
posodobljenimi referenčnimi ravnmi v 
skladu s predlaganimi referenčnimi ravnmi, 
ki jih predložijo države članice v skladu s 
členom 6 ob upoštevanju popravkov v 
skladu s tem sklepom, za spremembo 
informacij iz Priloge III glede na 
znanstveni napredek in za spremembo 
pogojev v zvezi s pravili za obračunavanje 
naravnih motenj iz člena 9(2) glede na 
znanstveni napredek, ali za upoštevanje 
sprememb aktov, ki jih sprejmejo organi 
UNFCCC ali Kjotskega protokola. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija med 
pripravami ustrezno posvetuje, tudi s 
strokovnjaki. Komisija mora pri pripravi in 

(13) Na Komisijo je treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije za posodobitev opredelitev iz člena 2 
glede na spremembe opredelitev, ki jih 
sprejmejo organi UNFCCC, Kjotskega 
protokola ali drugih večstranskih 
sporazumov v zvezi s podnebnimi 
spremembami, ki jih je sprejela Unija, za 
spremembo Priloge I, tako da se dodajo 
obračunska obdobja ter zagotovi skladnost 
med temi obračunskimi obdobji in 
ustreznimi obdobji, ki veljajo za zaveze 
Unije v zvezi z zmanjšanjem emisij v 
drugih sektorjih, za spremembo Priloge II s 
posodobljenimi referenčnimi ravnmi v 
skladu s predlaganimi referenčnimi ravnmi, 
ki jih predložijo države članice v skladu s 
členom 6 ob upoštevanju popravkov v 
skladu s tem sklepom in glede na 
spremembe referenčnih ravni, ki jih 
sprejmejo organi UNFCCC ali Kjotskega 
protokola, za spremembo informacij iz 
Priloge III glede na znanstveni napredek in 
za spremembo pogojev v zvezi s pravili za 
obračunavanje naravnih motenj iz 
člena 9(2) glede na znanstveni napredek, 
ali za upoštevanje sprememb aktov, ki jih 
sprejmejo organi UNFCCC ali Kjotskega 
protokola. Zlasti je pomembno, da se 
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oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje ustreznih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Komisija med pripravami ustrezno 
posvetuje, tudi s strokovnjaki. Komisija 
mora pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti hkratno, 
pravočasno in ustrezno posredovanje 
ustreznih dokumentov Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 124
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13

Predlog Komisije Predlog spremembe

(13) Na Komisijo je treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije za posodobitev opredelitev iz člena 2 
glede na spremembe opredelitev, ki jih 
sprejmejo organi UNFCCC, Kjotskega 
protokola ali drugih večstranskih 
sporazumov v zvezi s podnebnimi 
spremembami, ki jih je sprejela Unija, za 
spremembo Priloge I, tako da se dodajo 
obračunska obdobja ter zagotovi 
skladnost med temi obračunskimi obdobji 
in ustreznimi obdobji, ki veljajo za zaveze 
Unije v zvezi z zmanjšanjem emisij v 
drugih sektorjih, za spremembo Priloge II 
s posodobljenimi referenčnimi ravnmi v 
skladu s predlaganimi referenčnimi 
ravnmi, ki jih predložijo države članice v 
skladu s členom 6 ob upoštevanju 
popravkov v skladu s tem sklepom, za
spremembo informacij iz Priloge III glede 
na znanstveni napredek in za spremembo 
pogojev v zvezi s pravili za obračunavanje 
naravnih motenj iz člena 9(2) glede na 
znanstveni napredek, ali za upoštevanje 
sprememb aktov, ki jih sprejmejo organi 
UNFCCC ali Kjotskega protokola. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija med 

(13) Na Komisijo je treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije za posodobitev opredelitev iz člena 2 
glede na spremembe opredelitev, ki jih 
sprejmejo organi UNFCCC, Kjotskega 
protokola ali drugih večstranskih 
sporazumov s področja podnebnih 
sprememb, ki jih mora Unija izpolnjevati, 
za spremembo informacij iz Priloge III 
glede na znanstveni napredek in za 
spremembo pogojev v zvezi s pravili za 
obračunavanje naravnih motenj iz člena
9(2) glede na znanstveni napredek, ali za 
upoštevanje manjših sprememb aktov, ki 
jih sprejmejo organi UNFCCC ali 
Kjotskega protokola. Zlasti je pomembno, 
da se Komisija med pripravami ustrezno 
posvetuje, tudi s strokovnjaki. Komisija 
mora pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti hkratno, 
pravočasno in ustrezno posredovanje 
ustreznih dokumentov Evropskemu 
parlamentu in Svetu.
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pripravami ustrezno posvetuje, tudi s 
strokovnjaki. Komisija mora pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje ustreznih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Obrazložitev

Ker so pravila za obračunavanje iz tega člena in iz Priloge I bistvenega pomena za 
učinkovanje tega sklepa, je treba vse njihove spremembe sprejeti v skladu z rednim 
zakonodajnim postopkom.

Predlog spremembe 125
Eija-Riitta Korhola

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13

Predlog Komisije Predlog spremembe

(13) Na Komisijo je treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije za posodobitev opredelitev iz člena 2 
glede na spremembe opredelitev, ki jih 
sprejmejo organi UNFCCC, Kjotskega 
protokola ali drugih večstranskih 
sporazumov v zvezi s podnebnimi 
spremembami, ki jih je sprejela Unija, za 
spremembo Priloge I, tako da se dodajo 
obračunska obdobja ter zagotovi skladnost 
med temi obračunskimi obdobji in 
ustreznimi obdobji, ki veljajo za zaveze 
Unije v zvezi z zmanjšanjem emisij v 
drugih sektorjih, za spremembo Priloge II 
s posodobljenimi referenčnimi ravnmi v 
skladu s predlaganimi referenčnimi 
ravnmi, ki jih predložijo države članice v 
skladu s členom 6 ob upoštevanju 
popravkov v skladu s tem sklepom, za 
spremembo informacij iz Priloge III glede 
na znanstveni napredek in za spremembo 
pogojev v zvezi s pravili za obračunavanje 

(13) Na Komisijo je treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije za posodobitev opredelitev iz člena 2 
glede na spremembe opredelitev, ki jih 
sprejmejo organi UNFCCC, Kjotskega 
protokola ali drugih večstranskih 
sporazumov v zvezi s podnebnimi 
spremembami, ki jih je sprejela Unija, za 
spremembo Priloge I, tako da se dodajo 
obračunska obdobja ter zagotovi skladnost 
med temi obračunskimi obdobji in 
ustreznimi obdobji, ki veljajo za zaveze 
Unije v zvezi z zmanjšanjem emisij v 
drugih sektorjih.
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naravnih motenj iz člena 9(2) glede na 
znanstveni napredek, ali za upoštevanje 
sprememb aktov, ki jih sprejmejo organi 
UNFCCC ali Kjotskega protokola. Zlasti 
je pomembno, da se Komisija med 
pripravami ustrezno posvetuje, tudi s 
strokovnjaki. Komisija mora pri pripravi 
in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti hkratno, pravočasno in 
ustrezno posredovanje ustreznih 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Or. en

Obrazložitev

EU je sprejela veljavne referenčne ravni v okviru procesa UNFCCC. Namen sporočila naj ne 
bi bil le enostransko prilagoditi referenčnih ravni držav članic, ampak bi se te ravni morale 
spremeniti le, če se spremenijo v okviru UNFCCC.

Predlog spremembe 126
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13

Predlog Komisije Predlog spremembe

(13) Na Komisijo je treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije za posodobitev opredelitev iz člena 2 
glede na spremembe opredelitev, ki jih 
sprejmejo organi UNFCCC, Kjotskega 
protokola ali drugih večstranskih 
sporazumov v zvezi s podnebnimi 
spremembami, ki jih je sprejela Unija, za 
spremembo Priloge I, tako da se dodajo 
obračunska obdobja ter zagotovi 
skladnost med temi obračunskimi obdobji 
in ustreznimi obdobji, ki veljajo za zaveze 
Unije v zvezi z zmanjšanjem emisij v 
drugih sektorjih, za spremembo Priloge II 
s posodobljenimi referenčnimi ravnmi v 
skladu s predlaganimi referenčnimi 

(13) Na Komisijo je treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije za posodobitev opredelitev iz člena 2 
glede na spremembe opredelitev, ki jih 
sprejmejo organi UNFCCC, Kjotskega 
protokola ali drugih večstranskih 
sporazumov s področja podnebnih 
sprememb, ki jih je sprejela Unija, za 
spremembo informacij iz Priloge III glede 
na znanstveni napredek in za spremembo 
pogojev v zvezi s pravili za obračunavanje 
naravnih motenj iz člena 9(2) glede na
manjše spremembe aktov, ki jih sprejmejo 
organi UNFCCC ali Kjotskega protokola.
Zlasti je pomembno, da se Komisija med 
pripravami ustrezno posvetuje, tudi s 
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ravnmi, ki jih predložijo države članice v 
skladu s členom 6 ob upoštevanju 
popravkov v skladu s tem sklepom, za 
spremembo informacij iz Priloge III glede 
na znanstveni napredek in za spremembo 
pogojev v zvezi s pravili za obračunavanje 
naravnih motenj iz člena 9(2) glede na
znanstveni napredek, ali za upoštevanje 
sprememb aktov, ki jih sprejmejo organi 
UNFCCC ali Kjotskega protokola. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija med 
pripravami ustrezno posvetuje, tudi s 
strokovnjaki. Komisija mora pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje ustreznih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

strokovnjaki. Komisija mora pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje ustreznih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Obrazložitev

Za spremembo Prilog I in II bi bilo treba uporabiti redni zakonodajni postopek in tega ne bi 
smeli prepustiti delegiranim aktom.

Predlog spremembe 127
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13

Predlog Komisije Predlog spremembe

(13) Na Komisijo je treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije za posodobitev opredelitev iz člena 2 
glede na spremembe opredelitev, ki jih 
sprejmejo organi UNFCCC, Kjotskega 
protokola ali drugih večstranskih 
sporazumov v zvezi s podnebnimi 
spremembami, ki jih je sprejela Unija, za 
spremembo Priloge I, tako da se dodajo 
obračunska obdobja ter zagotovi skladnost 
med temi obračunskimi obdobji in 
ustreznimi obdobji, ki veljajo za zaveze 

(13) Na Komisijo je treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije za posodobitev opredelitev iz člena 2 
glede na spremembe opredelitev, ki jih 
sprejmejo organi UNFCCC, Kjotskega 
protokola ali drugih večstranskih 
sporazumov v zvezi s podnebnimi 
spremembami, ki jih je sprejela Unija, za 
spremembo Priloge I, tako da se dodajo 
obračunska obdobja ter zagotovi skladnost 
med temi obračunskimi obdobji in 
ustreznimi obdobji, ki veljajo za zaveze 
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Unije v zvezi z zmanjšanjem emisij v 
drugih sektorjih, za spremembo Priloge II s 
posodobljenimi referenčnimi ravnmi v 
skladu s predlaganimi referenčnimi ravnmi, 
ki jih predložijo države članice v skladu s 
členom 6 ob upoštevanju popravkov v 
skladu s tem sklepom, za spremembo 
informacij iz Priloge III glede na 
znanstveni napredek in za spremembo 
pogojev v zvezi s pravili za obračunavanje 
naravnih motenj iz člena 9(2) glede na 
znanstveni napredek, ali za upoštevanje 
sprememb aktov, ki jih sprejmejo organi 
UNFCCC ali Kjotskega protokola. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija med 
pripravami ustrezno posvetuje, tudi s 
strokovnjaki. Komisija mora pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje ustreznih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Unije v zvezi z zmanjšanjem emisij v 
drugih sektorjih, za spremembo Priloge II s 
posodobljenimi referenčnimi ravnmi v 
skladu s predlaganimi referenčnimi ravnmi, 
ki jih predložijo države članice v skladu s 
členom 6 ob upoštevanju popravkov v 
skladu s tem sklepom, za spremembo 
informacij iz Priloge III glede na 
znanstveni napredek in za spremembo 
pogojev v zvezi s pravili za obračunavanje 
naravnih motenj iz člena 9(2) glede na 
znanstveni napredek, ali za upoštevanje 
sprememb aktov, ki jih sprejmejo organi 
UNFCCC ali Kjotskega protokola. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija med 
pripravami ustrezno posvetuje, tudi s 
strokovnjaki. Komisija mora pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje ustreznih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu. Vendar 
bi bilo treba delegirane akte sprejeti le, 
kadar je to primerno, ob ohranitvi pravice 
Evropskega parlamenta do zavrnitve 
ukrepov, ki jih je sprejela Komisija.

Or. en

Predlog spremembe 128
Gaston Franco, Sophie Auconie

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13

Predlog Komisije Predlog spremembe

(13) Na Komisijo je treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije za posodobitev opredelitev iz člena 2 
glede na spremembe opredelitev, ki jih 
sprejmejo organi UNFCCC, Kjotskega 
protokola ali drugih večstranskih 
sporazumov v zvezi s podnebnimi 
spremembami, ki jih je sprejela Unija, za 
spremembo Priloge I, tako da se dodajo 

(13) Na Komisijo je treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije za posodobitev opredelitev iz člena 2 
glede na spremembe opredelitev, ki jih 
sprejmejo organi UNFCCC, Kjotskega 
protokola ali drugih večstranskih 
sporazumov v zvezi s podnebnimi 
spremembami, ki jih je sprejela Unija, za 
spremembo Priloge I, tako da se dodajo 
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obračunska obdobja ter zagotovi skladnost 
med temi obračunskimi obdobji in 
ustreznimi obdobji, ki veljajo za zaveze 
Unije v zvezi z zmanjšanjem emisij v 
drugih sektorjih, za spremembo Priloge II s 
posodobljenimi referenčnimi ravnmi v 
skladu s predlaganimi referenčnimi ravnmi, 
ki jih predložijo države članice v skladu s 
členom 6 ob upoštevanju popravkov v 
skladu s tem sklepom, za spremembo 
informacij iz Priloge III glede na 
znanstveni napredek in za spremembo 
pogojev v zvezi s pravili za obračunavanje 
naravnih motenj iz člena 9(2) glede na 
znanstveni napredek, ali za upoštevanje 
sprememb aktov, ki jih sprejmejo organi
UNFCCC ali Kjotskega protokola. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija med 
pripravami ustrezno posvetuje, tudi s 
strokovnjaki. Komisija mora pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje ustreznih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

obračunska obdobja ter zagotovi skladnost 
med temi obračunskimi obdobji in 
ustreznimi obdobji, ki veljajo za zaveze 
Unije v zvezi z zmanjšanjem emisij v 
drugih sektorjih, za spremembo Priloge II s 
posodobljenimi referenčnimi ravnmi v 
skladu s predlaganimi referenčnimi ravnmi, 
ki jih predložijo države članice v skladu s 
členom 6 ob upoštevanju popravkov v 
skladu s tem sklepom, za spremembo 
informacij iz Priloge III glede na 
znanstveni napredek in za spremembo 
pogojev v zvezi s pravili za obračunavanje 
naravnih motenj iz člena 9(2) glede na 
znanstveni napredek, ali za upoštevanje 
sprememb aktov, ki jih sprejmejo organi 
UNFCCC ali Kjotskega protokola. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija med 
pripravami ustrezno posvetuje, tudi s 
strokovnjaki zadevnih sektorjev. Komisija 
mora pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti hkratno, 
pravočasno in ustrezno posredovanje 
ustreznih dokumentov Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 129
Matthias Groote

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(13a) Komisija bi morala preučiti 
možnosti za spodbujanje vlaganj v 
kmetijstvo pri sestavljanju in izvajanju 
akcijskih načrtov za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov.

Or. de
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Predlog spremembe 130
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14

Predlog Komisije Predlog spremembe

(14) Ker države članice ciljev predlaganega 
ukrepa zaradi njihove narave same ne 
morejo zadovoljivo doseči, ampak jih je 
mogoče zaradi obsega in učinkov 
ukrepanja lažje doseči na ravni Unije, 
lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe 
o Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta sklep 
ne presega tistega, kar je potrebno za 
doseganje navedenih ciljev –

(14) Ker države članice ciljev predlaganega 
ukrepa zaradi njihove narave same ne 
morejo zadovoljivo doseči, ampak jih je 
mogoče zaradi obsega in učinkov 
ukrepanja lažje doseči na ravni Unije, 
lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe 
o Evropski uniji. Vprašanja na področju 
LULUCF, na primer gozdarska politika, 
so v pristojnosti držav članic. Unija ne bi 
smela posegati v zvezi z nacionalnimi 
gozdarskimi politikami in bi morala 
spoštovati pristojnost držav članic na tem 
področju. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta sklep 
ne presega tistega, kar je potrebno za 
doseganje navedenih ciljev –

Or. en

Predlog spremembe 131
Eija-Riitta Korhola

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14

Predlog Komisije Predlog spremembe

(14) Ker države članice ciljev predlaganega 
ukrepa zaradi njihove narave same ne 
morejo zadovoljivo doseči, ampak jih je 
mogoče zaradi obsega in učinkov 
ukrepanja lažje doseči na ravni Unije, 
lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe 
o Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta sklep 
ne presega tistega, kar je potrebno za 

(14) Ker države članice ciljev predlaganega 
ukrepa zaradi njihove narave same ne 
morejo zadovoljivo doseči, ampak jih je 
mogoče zaradi obsega in učinkov 
ukrepanja lažje doseči na ravni Unije, 
lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe 
o Evropski uniji. Ker pa so za vprašanja 
na področju LULUCF pristojne zlasti 
države članice, mora Unija spoštovati 
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doseganje navedenih ciljev – previdnostno načelo, zlasti na področju 
gozdarstva, da se zagotovi spoštovanje 
pristojnosti držav članic in v celoti prizna 
dejstvo, da je trajnostno gospodarjenje z 
gozdovi celovit koncept, ki ga ni mogoče 
urejati samo z vidika podnebja. V skladu z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta sklep ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje navedenih ciljev –

Or. en

Predlog spremembe 132
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Člen 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

Ta sklep določa pravila za obračunavanje, 
ki se uporabljajo za emisije in odvzeme, ki 
nastanejo pri dejavnostih rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva.
Določa tudi, da morajo države članice 
sprejeti akcijske načrte za LULUCF, da bi 
se omejile ali zmanjšale emisije in ohranili 
ali povečali odvzemi, ter predvideva oceno 
teh načrtov s strani Komisije.

Ta sklep določa pravila za obračunavanje, 
ki se uporabljajo za emisije in odvzeme, ki 
nastanejo pri dejavnostih rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva.
Določa tudi, da morajo države članice 
sprejeti akcijske načrte za LULUCF, da bi 
se omejile ali zmanjšale emisije in ohranili 
ali povečali odvzemi.

Or. en

Predlog spremembe 133
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Predlog sklepa
Člen 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

Ta sklep določa pravila za obračunavanje, 
ki se uporabljajo za emisije in odvzeme, ki 
nastanejo pri dejavnostih rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva.

Ta sklep določa pravila za obračunavanje, 
ki se uporabljajo za emisije in odvzeme, ki 
nastanejo pri dejavnostih rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva.
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Določa tudi, da morajo države članice 
sprejeti akcijske načrte za LULUCF, da bi 
se omejile ali zmanjšale emisije in 
ohranili ali povečali odvzemi, ter 
predvideva oceno teh načrtov s strani 
Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Uvedba nacionalnih akcijskih načrtov v tem sklepu bo vzpostavila podvojeno ureditev, ker 
bodo predlagani akcijski načrti vzporedni kmetijsko okoljskim ukrepom iz stebra 2 skupne 
kmetijske politike.

Predlog spremembe 134
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Predlog sklepa
Člen 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

Ta sklep določa pravila za obračunavanje, 
ki se uporabljajo za emisije in odvzeme, ki 
nastanejo pri dejavnostih rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva.
Določa tudi, da morajo države članice 
sprejeti akcijske načrte za LULUCF, da bi 
se omejile ali zmanjšale emisije in 
ohranili ali povečali odvzemi, ter 
predvideva oceno teh načrtov s strani 
Komisije.

Ta sklep določa pravila za obračunavanje, 
ki se uporabljajo za emisije in odvzeme, ki 
nastanejo pri dejavnostih rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije presega sporazum iz Durbana. Predlagani akcijski načrti LULUCF so v 
navzkrižju z dejstvom, da EU ni pristojna na področju gozdarstva. Obstaja tveganje, da bodo 
akcijski načrti usmerjeni samo v prakse na področju gospodarjenja z gozdovi, katerih cilj je 
zmanjševanje podnebnih spremembe, in ne bodo upoštevali večfunkcijske vloge gozda. 
Prinesli bi tudi dodatne obremenitve državam članicam, vendar pa ne bi imeli nobene jasne 
dodane vrednosti. Vzpostavili bi dvojno ureditev, ker bi bili predlagani akcijski načrti 
vzporedni kmetijsko okoljskim ukrepom iz drugega stebra skupne kmetijske politike.
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Predlog spremembe 135
Eija-Riitta Korhola

Predlog sklepa
Člen 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

Ta sklep določa pravila za obračunavanje, 
ki se uporabljajo za emisije in odvzeme, ki 
nastanejo pri dejavnostih rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva.
Določa tudi, da morajo države članice 
sprejeti akcijske načrte za LULUCF, da bi 
se omejile ali zmanjšale emisije in 
ohranili ali povečali odvzemi, ter 
predvideva oceno teh načrtov s strani 
Komisije.

Ta sklep določa pravila za obračunavanje, 
ki se uporabljajo za emisije in odvzeme, ki 
nastanejo pri dejavnostih rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva.

Or. en

Obrazložitev

Predlog COM o nacionalnih akcijskih načrtih presega tisto, kar je bilo dogovorjeno v 
Durbanu. Predlagani akcijski načrti LULUCF so na primer tudi v navzkrižju z dejstvom, da 
EU ni pristojna na področju gozdarstva. Za gospodarjenje z gozdovi in gozdarsko politiko so 
pristojne države članice.

Predlog spremembe 136
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Člen 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

Ta sklep določa pravila za obračunavanje, 
ki se uporabljajo za emisije in odvzeme, ki 
nastanejo pri dejavnostih rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva.
Določa tudi, da morajo države članice
sprejeti akcijske načrte za LULUCF, da bi 
se omejile ali zmanjšale emisije in ohranili 
ali povečali odvzemi, ter predvideva oceno 

Ta sklep določa pravila za obračunavanje
za države članice, ki se uporabljajo za 
emisije in odvzeme, ki nastanejo pri 
dejavnostih rabe zemljišč, spremembe rabe 
zemljišč in gozdarstva. Ta sklep ne določa 
obveznosti obračunavanja ali poročanja 
za fizične osebe. Določa tudi, da morajo 
države članice sprejeti akcijske načrte za 
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teh načrtov s strani Komisije. LULUCF, da bi se omejile ali zmanjšale 
emisije in ohranili ali povečali odvzemi, ter 
predvideva oceno teh načrtov s strani 
Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 137
Romana Jordan

Predlog sklepa
Člen 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

Ta sklep določa pravila za obračunavanje, 
ki se uporabljajo za emisije in odvzeme, ki 
nastanejo pri dejavnostih rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva.
Določa tudi, da morajo države članice 
sprejeti akcijske načrte za LULUCF, da bi 
se omejile ali zmanjšale emisije in ohranili 
ali povečali odvzemi, ter predvideva oceno 
teh načrtov s strani Komisije.

Ta sklep določa pravila za obračunavanje, 
ki se uporabljajo za emisije in odvzeme, ki 
nastanejo pri dejavnostih rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva, 
kot prvi korak k formalni vključitvi 
sektorja LULUCF v obveznosti Unije in 
držav članic glede zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov na podlagi člena 9 
Odločbe št. 406/2009/ES. Določa tudi, da 
morajo države članice sprejeti akcijske 
načrte za LULUCF, da bi se omejile ali 
zmanjšale emisije in ohranili ali povečali 
odvzemi, ter predvideva oceno teh načrtov 
s strani Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 138
Kriton Arsenis, Peter Liese

Predlog sklepa
Člen 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

Ta sklep določa pravila za obračunavanje, 
ki se uporabljajo za emisije in odvzeme, ki 
nastanejo pri dejavnostih rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva.

Ta sklep določa pravila za obračunavanje
za države članice, ki se uporabljajo za 
emisije in odvzeme, ki nastanejo pri 
dejavnostih rabe zemljišč, spremembe rabe 
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Določa tudi, da morajo države članice 
sprejeti akcijske načrte za LULUCF, da bi 
se omejile ali zmanjšale emisije in ohranili 
ali povečali odvzemi, ter predvideva oceno 
teh načrtov s strani Komisije.

zemljišč in gozdarstva. Ta sklep ne določa 
obveznosti obračunavanja ali poročanja 
za fizične osebe. Določa tudi, da morajo 
države članice sprejeti akcijske načrte za 
LULUCF, da bi se omejile ali zmanjšale 
emisije in ohranili ali povečali odvzemi, ter 
predvideva oceno teh načrtov s strani 
Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 139
Christofer Fjellner

Predlog sklepa
Člen 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

Ta sklep določa pravila za obračunavanje, 
ki se uporabljajo za emisije in odvzeme, ki 
nastanejo pri dejavnostih rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva.
Določa tudi, da morajo države članice 
sprejeti akcijske načrte za LULUCF, da bi 
se omejile ali zmanjšale emisije in 
ohranili ali povečali odvzemi, ter 
predvideva oceno teh načrtov s strani 
Komisije.

Ta sklep določa pravila za obračunavanje, 
ki se uporabljajo za emisije in odvzeme, ki 
nastanejo pri dejavnostih rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva.

Or. en

Predlog spremembe 140
Christofer Fjellner

Predlog sklepa
Člen 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

Ta sklep določa pravila za obračunavanje, 
ki se uporabljajo za emisije in odvzeme, ki 
nastanejo pri dejavnostih rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva.

Ta sklep določa pravila za obračunavanje, 
ki se uporabljajo za emisije in odvzeme, ki 
nastanejo pri dejavnostih rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva.
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Določa tudi, da morajo države članice 
sprejeti akcijske načrte za LULUCF, da bi 
se omejile ali zmanjšale emisije in 
ohranili ali povečali odvzemi, ter 
predvideva oceno teh načrtov s strani 
Komisije. 

Or. sv

Predlog spremembe 141
Zofija Mazej Kukovič

Predlog sklepa
Člen 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

Ta sklep določa pravila za obračunavanje, 
ki se uporabljajo za emisije in odvzeme, ki 
nastanejo pri dejavnostih rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva.
Določa tudi, da morajo države članice 
sprejeti akcijske načrte za LULUCF, da bi 
se omejile ali zmanjšale emisije in ohranili 
ali povečali odvzemi, ter predvideva oceno 
teh načrtov s strani Komisije.

Ta sklep določa pravila za obračunavanje, 
ki se uporabljajo za emisije in odvzeme, ki 
nastanejo pri dejavnostih rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva, 
kot prvi korak k formalni vključitvi 
sektorja LULUCF v obveznosti Unije in 
držav članic glede zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov na podlagi člena 9 
Odločbe št. 406/2009/ES. Določa tudi, da 
morajo države članice sprejeti akcijske 
načrte za LULUCF, da bi se omejile ali 
zmanjšale emisije in ohranili ali povečali 
odvzemi, ter predvideva oceno teh načrtov 
s strani Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 142
Riikka Manner

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka j

Predlog Komisije Predlog spremembe

(j) „zaloge ogljika“ pomenijo količino 
ogljika, shranjenega v skladiščih ogljika, 

(j) „zaloge ogljika“ pomenijo količino 
ogljika, shranjenega v skladiščih ogljika;
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izraženo v milijonih ton;

Or. en

Predlog spremembe 143
Jolanta Emilia Hibner

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka q

Predlog Komisije Predlog spremembe

(q) „gozd“ pomeni zemljišče s površino 
vsaj 0,5 hektara in zastrtostjo z drevjem ali 
enakovredno stopnjo poraščenosti nad
10 %, pri čemer drevesa na območju rasti v 
času zrelosti dosežejo višino vsaj 5 metrov, 
vključno s skupinami mladih naravno 
rastočih dreves ali nasadi, ki še niso 
dosegli 10-odstotne zastrtosti drevja ali 
enakovredne stopnje poraščenosti ali višine 
dreves vsaj 5 metrov, vključno s katerim 
koli območjem, ki je običajno del gozda, 
vendar na njem začasno ni dreves zaradi 
človeških posegov, kot je sečnja, ali zaradi 
naravnih vzrokov, vendar za katerega se 
lahko pričakuje, da bo ponovno 
pogozdeno;

(q) „gozd“ pomeni zemljišče s površino 
vsaj 0,1 hektara, s širino gozdne površine 
najmanj 10 metrov in zastrtostjo z drevjem 
ali enakovredno stopnjo poraščenosti 
najmanj 10 %, pri čemer drevesa na 
območju rasti v času zrelosti dosežejo 
višino vsaj 2 metra, vključno s skupinami 
mladih naravno rastočih dreves ali nasadi, 
ki še niso dosegli 10-odstotne zastrtosti 
drevja ali enakovredne stopnje 
poraščenosti ali višine dreves vsaj 2 metra, 
vključno s katerim koli območjem, ki je 
običajno del gozda, vendar na njem 
začasno ni dreves zaradi človeških 
posegov, kot je sečnja, ali zaradi naravnih 
vzrokov, vendar za katerega se lahko 
pričakuje, da bo ponovno pogozdeno;

Or. pl

Predlog spremembe 144
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka q

Predlog Komisije Predlog spremembe

(q) „gozd“ pomeni zemljišče s površino 
vsaj 0,5 hektara in zastrtostjo z drevjem ali 
enakovredno stopnjo poraščenosti nad
10 %, pri čemer drevesa na območju rasti

(q) „gozd“ pomeni zemljišče z zastrtostjo z 
drevjem (ali z enakovredno stopnjo 
poraščenosti) nad 10 odstotkov in 
površino, ki je večja od 0,5 hektara. 
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v času zrelosti dosežejo višino vsaj 
5 metrov, vključno s skupinami mladih 
naravno rastočih dreves ali nasadi, ki še 
niso dosegli 10-odstotne zastrtosti drevja
ali enakovredne stopnje poraščenosti ali
višine dreves vsaj 5 metrov, vključno s 
katerim koli območjem, ki je običajno del 
gozda, vendar na njem začasno ni dreves
zaradi človeških posegov, kot je sečnja, ali
zaradi naravnih vzrokov, vendar za 
katerega se lahko pričakuje, da bo 
ponovno pogozdeno;

Drevesa morajo v času zrelosti doseči 
najmanj 5 metrov višine in situ. Gozd 
lahko sestavljajo bodisi sklenjene gozdne 
tvorbe, v katerih drevesa različnih slojev 
in podrast pokrivajo velik delež tal, bodisi 
nesklenjene gozdne tvorbe s strnjenim 
pokrovom rastlinja, v katerih zastrtost z 
drevjem presega 10 %. Mladi naravni 
sestoji in vsi nasadi, osnovani v gozdarske 
namene, ki še niso dosegli 10-odstotne
gostote krošenj ali višine dreves 5 m, so 
vključeni v gozd, kakor tudi površine, ki
ponavadi tvorijo del gozdne površine, ki so
začasno nezarasle zaradi človeških 
posegov ali naravnih vzrokov, vendar se
zanje pričakuje, da bodo ponovno 
pogozdene. „Gozd“ vključuje: gozdne 
drevesnice in semenske plantaže, ki 
tvorijo sestavni del gozda; gozdne ceste, 
izkrčene predele, protipožarne preseke in 
druge manjše vrzeli znotraj gozda; 
gozdove v narodnih parkih, naravnih 
rezervatih in drugih zavarovanih 
območjih, na primer zaradi posebnega 
okoljskega, znanstvenega, zgodovinskega, 
kulturnega ali duhovnega interesa; 
protivetrne in ostale zaščitne pasove 
dreves s površino nad 0,5 ha in širino nad 
20 m, nasade kavčukovcev in gozdove 
hrasta plutovca. „Gozd“ ne vključuje: 
zemljišča, ki se v glavnem uporabljajo za 
kmetijske namene;

Or. en

Obrazložitev

Ta opredelitev bi morala biti skladna z MCPFE/procesom Forest Europe; ker morajo države 
članice poročati v okviru MCPFE/procesa Forest Europe v skladu s temi merili. Spreminjanje 
sistema poročanja ali dolžnost poročanja na različne/vzporedne načine bi povzročila dodatne 
stroške. Poleg tega bi to povzročilo dodatno birokracijo in dodatne stroške za države članice.

Predlog spremembe 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka q

Predlog Komisije Predlog spremembe

(q) „gozd“ pomeni zemljišče s površino 
vsaj 0,5 hektara in zastrtostjo z drevjem ali 
enakovredno stopnjo poraščenosti nad 
10 %, pri čemer drevesa na območju rasti v 
času zrelosti dosežejo višino vsaj 5 metrov, 
vključno s skupinami mladih naravno 
rastočih dreves ali nasadi, ki še niso 
dosegli 10-odstotne zastrtosti drevja ali 
enakovredne stopnje poraščenosti ali višine
dreves vsaj 5 metrov, vključno s katerim 
koli območjem, ki je običajno del gozda, 
vendar na njem začasno ni dreves zaradi 
človeških posegov, kot je sečnja, ali zaradi
naravnih vzrokov, vendar za katerega se
lahko pričakuje, da bo ponovno 
pogozdeno;

(q) „gozd“ pomeni zemljišče, opredeljeno 
z minimalnimi vrednostmi za velikost 
zemljišča, zastrtostjo z drevjem ali 
enakovredno stopnjo poraščenosti in višino 
dreves, pri čemer te vrednosti ne presegajo 
vrednosti, opredeljenih v Sklepu 
16/CMP.1. Vsaka država članica mora 
Komisiji prijaviti svoje vrednosti 
najpozneje do začetka obračunskega 
obdobja, določenega v Prilogi I. Gozd 
vključuje zemljišča z drevesi na območju 
rasti, vključno s skupinami mladih naravno 
rastočih dreves ali nasadi, ki še niso 
dosegli minimalnih vrednosti zastrtosti z 
drevjem ali enakovredne stopnje 
poraščenosti ali minimalne zgoraj 
navedene višine, vključno s katerim koli 
območjem, ki je običajno del gozda, 
vendar na njem začasno ni dreves zaradi 
človeških posegov, kot je sečnja, ali 
naravnih vzrokov, vendar za katerega se 
lahko pričakuje, da bo ponovno 
pogozdeno;

Or. en

Predlog spremembe 146
Julie Girling

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka q

Predlog Komisije Predlog spremembe

(q) „gozd“ pomeni zemljišče s površino
vsaj 0,5 hektara in zastrtostjo z drevjem ali 
enakovredno stopnjo poraščenosti nad
10 %, pri čemer drevesa na območju rasti
v času zrelosti dosežejo višino vsaj
5 metrov, vključno s skupinami mladih 
naravno rastočih dreves ali nasadi, ki še 

(q) „gozd“ pomeni zemljišče s najmanjšo 
površino vsaj 0,05–1,0 hektara in 
zastrtostjo z drevjem (ali enakovredno 
stopnjo poraščenosti) nad 10–30 %, pri 
čemer drevesa in situ v času zrelosti 
dosežejo višino vsaj 2–5 metrov. Gozd 
lahko sestoji bodisi iz sklenjenih gozdnih 
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niso dosegli 10-odstotne zastrtosti drevja
ali enakovredne stopnje poraščenosti ali
višine dreves vsaj 5 metrov, vključno s 
katerim koli območjem, ki je običajno del 
gozda, vendar na njem začasno ni dreves
zaradi človeških posegov, kot je sečnja, ali
zaradi naravnih vzrokov, vendar za 
katerega se lahko pričakuje, da bo 
ponovno pogozdeno;

tvorb, v katerih drevesa različnih slojev in 
podrast pokrivajo velik delež tal, bodisi iz 
nesklenjenih gozdnih tvorb. Mladi 
naravni sestoji in vsi nasadi, ki še niso 
dosegli 10–30 % gostote krošenj ali višine 
dreves 2–5 metrov, so vključeni v gozd, 
kakor tudi površine, ki ponavadi tvorijo 
del gozdne površine, ki so začasno
nezarasle zaradi človeških posegov, kot je 
sečnja, ali naravnih vzrokov, vendar se 
zanje pričakuje, da bodo ponovno
pogozdene.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev gozda bi morala biti usklajena z durbansko konvencijo o podnebnih spremembah.

Predlog spremembe 147
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka t

Predlog Komisije Predlog spremembe

(t) „naravna motnja“ pomeni kateri koli 
neantropogen dogodek ali okoliščino, ki
povzroči znatne emisije v gozdovih ali 
kmetijskih tleh in na pojav katere zadevna 
država članica ne more vplivati, če ta 
država članica tudi po pojavu dogodka ali 
okoliščine objektivno ne more znatno 
omejiti vpliva tega dogodka ali okoliščine 
na emisije;

(t) „naravne motnje“ pomenijo 
neantropogene dogodke ali okoliščine. Za 
namene tega sklepa so ti dogodki ali 
okoliščine tisti, ki povzročajo znatne 
emisije v gozdovih in so izven nadzora 
držav članic in te ne morejo bistveno
vplivati nanje. To lahko zajema požare v 
naravi, napade žuželk in bolezni, izredne 
vremenske pojave in/ali geološke motnje, 
ki so izven nadzora držav članic in te ne 
morejo bistveno vplivati nanje. To ne 
zajema sečnje in predpisanega zažiganja;

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z durbansko konvencijo o podnebnih spremembah.
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Predlog spremembe 148
Julie Girling

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka t a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(ta) „raven naravnega ozadja“ je 
povprečje enovite in zaključene časovne 
serije emisij iz obdobja 1990–2009, 
povezanih z naravnimi motnjami po 
večkratni uporabi procesa za odpravo 
osamelcev, in sicer na podlagi dvojnega 
standardnega odklona od mediane, dokler 
osamelcev ni več. Namesto tega lahko 
države članice izvajajo pregleden in 
primerljiv pristop, specifičen za 
posamezno državo, z uporabo stalne in 
zaključene časovne serije podatkov, med 
drugim tudi za obdobje 1990–2009. Pri 
nobenem pristopu se v ciljnem obdobju ne 
pričakujejo neto krediti. Če referenčna 
stopnja gospodarjenja z gozdovi države 
članice ne vključuje ravni naravnega 
ozadja emisij, se za uporabo ozadja, kot je 
navedeno v členu 9(2), vrednost za raven 
naravnega ozadja oceni z uporabo prvega 
zgoraj omenjenega pristopa.
Kadar je raven naravnega ozadja 
opredeljena kot zgoraj, bi bil pribitek enak 
dvakratnemu standardnemu odklonu od 
časovne serije, ki opredeljuje raven 
naravnega ozadja. Če je raven naravnega
ozadja opredeljena z uporabo pristopa, 
specifičnega za posamezne države, ali če 
je referenčna stopnja države članice 
enaka nič, mora država članica opisati, 
kako je določen pribitek, kadar je ta 
potreben. Pri nobenem pristopu v ciljnem 
obdobju ne bi smeli pričakovati neto 
kreditov.

Or. en
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Obrazložitev

Uvesti je treba opredelitev ravni naravnega ozadja, da bi zagotovili skladnost z durbansko 
konvencijo o podnebnih spremembah, ki jo je podpisalo vseh 27 držav članic (to je tudi 
povezano z drugimi predlogi sprememb za člen 9 spodaj).

Predlog spremembe 149
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka u

Predlog Komisije Predlog spremembe

(u) „vrednost pri polovici življenjske dobe“ 
pomeni število let, potrebnih za zmanjšanje
vsebnosti ogljika v lesenem proizvodu za 
polovico njegove prvotne količine;

(u) „vrednost razpolovnega časa“ pomeni 
število let, potrebnih za zmanjšanje
količine ogljika, uskladiščenega v lesnem
proizvodu za polovico njegove prvotne
vrednosti;

Or. en

Obrazložitev

Tehnično je opredelitev Komisije netočna. Vrednost ogljika v skladišču se zmanjšuje zato, ker 
se zmanjšuje količina proizvoda v skladišču v tonah, ne pa vrednost ogljika v proizvodu.

Predlog spremembe 150
Kārlis Šadurskis

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka u

Predlog Komisije Predlog spremembe

(u) „vrednost pri polovici življenjske dobe“ 
pomeni število let, potrebnih za zmanjšanje 
vsebnosti ogljika v lesenem proizvodu za 
polovico njegove prvotne količine;

(u) „vrednost razpolovnega časa“ pomeni 
število let, potrebnih za zmanjšanje 
vsebnosti ogljika v pridelanih lesnih 
proizvodih v eni od kategorij iz člena 7(2)
za polovico njegove prvotne količine;

Or. en
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Predlog spremembe 151
Jolanta Emilia Hibner

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Komisija je v skladu s členom 12 
pooblaščena za sprejetje delegiranih 
aktov, da spremeni opredelitve iz 
odstavka 1 tega člena zaradi posodobitev 
teh opredelitev glede na spremembe 
opredelitev, ki jih sprejmejo organi 
UNFCCC, Kjotskega protokola ali drugih 
večstranskih sporazumov v zvezi s 
podnebnimi spremembami, ki jih sprejme 
Unija.

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 152
Kārlis Šadurskis

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Komisija je v skladu s členom 12 
pooblaščena za sprejetje delegiranih 
aktov, da spremeni opredelitve iz 
odstavka 1 tega člena zaradi posodobitev 
teh opredelitev glede na spremembe 
opredelitev, ki jih sprejmejo organi 
UNFCCC, Kjotskega protokola ali drugih 
večstranskih sporazumov v zvezi s 
podnebnimi spremembami, ki jih sprejme 
Unija.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 153
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Komisija je v skladu s členom 12 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, 
da spremeni opredelitve iz odstavka 1 tega 
člena zaradi posodobitev teh opredelitev
glede na spremembe opredelitev, ki jih 
sprejmejo organi UNFCCC, Kjotskega
protokola ali drugih večstranskih 
sporazumov v zvezi s podnebnimi 
spremembami, ki jih sprejme Unija.

2. Komisija je v skladu s členom 12 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, 
da spremeni opredelitve iz odstavka 1 tega 
člena, da zagotovi skladnost teh 
opredelitev z morebitnimi spremembami 
ustreznih opredelitev, ki jih sprejmejo 
organi UNFCCC, Kjotskega protokola ali 
drugih večstranskih sporazumov s 
področja podnebnih sprememb, ki jih
mora Unija izpolnjevati.

Or. en

Obrazložitev

Temeljnega pomena je, da je okvir EU za LULUCF skladen z mednarodnimi pravili zato, da 
se olajša nacionalno poročanje in preprečijo izkrivljanja med različnimi okviri. Uskladitev z 
mednarodnim okvirom (Sklep 16./CMP.1) bi olajšala nacionalno poročanje in zagotovila 
skladnost.

Predlog spremembe 154
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Komisija je v skladu s členom 12 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, 
da spremeni opredelitve iz odstavka 1 tega 
člena zaradi posodobitev teh opredelitev
glede na spremembe opredelitev, ki jih 
sprejmejo organi UNFCCC, Kjotskega 
protokola ali drugih večstranskih 
sporazumov v zvezi s podnebnimi 
spremembami, ki jih sprejme Unija.

2. Komisija je v skladu s členom 12 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, 
da spremeni opredelitve iz odstavka 1 tega 
člena za zagotovitev skladnosti teh 
opredelitev z morebitnimi spremembami 
ustreznih opredelitev, ki jih sprejmejo 
organi UNFCCC, Kjotskega protokola v 
okviru UNFCCC ali drugih večstranskih 
sporazumov v zvezi s podnebnimi 
spremembami, ki jih sprejme Unija.

Or. en
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Obrazložitev

Bistvenega pomena je, da je okvir EU za LULUCF skladen z mednarodnimi pravili zato, da 
se olajša nacionalno poročanje in preprečijo izkrivljanja med različnimi okviri. Uskladitev z 
mednarodnim okvirom (Sklep 16./CMP.1) se predlaga zato, da bi olajšala nacionalno 
poročanje in zagotovila skladnost.

Predlog spremembe 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Komisija je v skladu s členom 12 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, 
da spremeni opredelitve iz odstavka 1 tega 
člena zaradi posodobitev teh opredelitev
glede na spremembe opredelitev, ki jih 
sprejmejo organi UNFCCC, Kjotskega 
protokola ali drugih večstranskih 
sporazumov v zvezi s podnebnimi 
spremembami, ki jih sprejme Unija.

2. Komisija je v skladu s členom 12 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, 
da spremeni opredelitve iz odstavka 1 tega 
člena zaradi posodobitev teh opredelitev v 
skladu s spremembami opredelitev, ki jih 
sprejmejo organi UNFCCC, Kjotskega 
protokola ali drugih večstranskih 
sporazumov v zvezi s podnebnimi 
spremembami, ki jih sprejme Unija.

Or. en

Predlog spremembe 156
Jolanta Emilia Hibner

Predlog sklepa
Člen 3 – naslov

Predlog Komisije Predlog spremembe

Obveznost priprave in vodenja obračunov 
za LULUCF

Pravila za pripravo in vodenje obračunov 
za LULUCF

Or. pl

Predlog spremembe 157
Bas Eickhout
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Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Predlog Komisije Predlog spremembe

Države članice za vsako obračunsko 
obdobje iz Priloge I pripravijo in vodijo 
obračune, v katerih se natančno upoštevajo 
vse emisije in vsi odvzemi zaradi 
dejavnosti na njihovem ozemlju, ki spadajo 
v naslednje kategorije dejavnosti:

Države članice za vsako obračunsko 
obdobje iz Priloge I pripravijo in vodijo 
obračune, v katerih se natančno upoštevajo 
vse emisije in vsi odvzemi zaradi 
dejavnosti na njihovem ozemlju, ki spadajo 
v naslednje tri kategorije dejavnosti:

Or. en

(O tem je treba glasovati skupaj s povezanimi spremembami drugih delov člena, ki jih 
predlaga isti avtor.)

Predlog spremembe 158
Bas Eickhout

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Predlog Komisije Predlog spremembe

(a) pogozdovanje; (a) gozdarske dejavnosti: pogozdovanje, 
ponovno pogozdovanje, krčenje gozdov in 
gospodarjenje z gozdovi;

Or. en

(O tem je treba glasovati skupaj s povezanimi spremembami drugih delov člena, ki jih 
predlaga isti avtor.)

Predlog spremembe 159
Daciana Octavia Sârbu

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Predlog Komisije Predlog spremembe

(a) pogozdovanje; (a) pogozdovanje in ponovno 
pogozdovanje;



AM\909081SL.doc 65/80 PE492.911v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 160
Daciana Octavia Sârbu

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Predlog Komisije Predlog spremembe

(b) ponovno pogozdovanje; črtano

Or. en

Predlog spremembe 161
Bas Eickhout

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Predlog Komisije Predlog spremembe

(b) ponovno pogozdovanje; (b) kmetijske dejavnosti: gospodarjenje s 
polji in pašniki;

Or. en

(O tem je treba glasovati skupaj s povezanimi spremembami drugih delov člena, ki jih 
predlaga isti avtor.)

Predlog spremembe 162
Bas Eickhout

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Predlog Komisije Predlog spremembe

(c) krčenje gozdov; (c) osuševanje in ponovna vzpostavitev 
mokrišč.

Or. en
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(O tem je treba glasovati skupaj s povezanimi spremembami drugih delov člena, ki jih 
predlaga isti avtor.)

Predlog spremembe 163
Bas Eickhout

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d

Predlog Komisije Predlog spremembe

(d) gospodarjenje z gozdovi; črtano

Or. en

(O tem je treba glasovati skupaj s povezanimi spremembami drugih delov člena, ki jih 
predlaga isti avtor.)

Predlog spremembe 164
Jolanta Emilia Hibner

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d

Predlog Komisije Predlog spremembe

(d) gospodarjenje z gozdovi; (d) gospodarjenje z gozdovi.

Or. pl

Predlog spremembe 165
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e

Predlog Komisije Predlog spremembe

(e) gospodarjenje s polji; črtano

Or. en
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Obrazložitev

Dogovorjeno je bilo, da ostane gospodarjenje s polji in pašniki v drugem ciljnem obdobju iz 
Kjotskega protokola neobvezno. Pomembno je, da so pravila na ravni EU skladna s pravili za 
obračunavanje, dogovorjenimi na mednarodnih pogajanjih.

Predlog spremembe 166
Elisabeth Köstinger

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e

Predlog Komisije Predlog spremembe

(e) gospodarjenje s polji; črtano

Or. de

Upravičenost

Kot je bilo mednarodno dogovorjeno na konferenci ZN o podnebju, naj bo uporaba pravil za 
obračunavanje v dejavnostih na področju pašnikov in polj prostovoljna. V tej zvezi sprejete 
sklepe je treba upoštevati.

Predlog spremembe 167
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e

Predlog Komisije Predlog spremembe

(e) gospodarjenje s polji; črtano

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s sporazumom iz Durbana – sklenjeno je bilo, da je obračunavanje obvezno samo 
za dejavnost gospodarjenja z gozdovi. Predlog Komisije presega mednarodna pravila in s tem 
vzpostavlja nova izkrivljanja za države članice in izvajalce.
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Predlog spremembe 168
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e

Predlog Komisije Predlog spremembe

(e) gospodarjenje s polji; črtano

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s sporazumom iz Durbana – sklenjeno je bilo, da je obračunavanje obvezno samo 
za dejavnost gospodarjenja z gozdovi.

Predlog spremembe 169
Horst Schnellhardt

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e

Predlog Komisije Predlog spremembe

(e) gospodarjenje s polji; črtano

Or. de

Predlog spremembe 170
Jolanta Emilia Hibner

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e

Predlog Komisije Predlog spremembe

(e) gospodarjenje s polji; črtano

Or. pl
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Predlog spremembe 171
Eija-Riitta Korhola

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e

Predlog Komisije Predlog spremembe

(e) gospodarjenje s polji; črtano

Or. en

Predlog spremembe 172
Bas Eickhout

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e

Predlog Komisije Predlog spremembe

(e) gospodarjenje s polji; črtano

Or. en

(O tem je treba glasovati skupaj s povezanimi spremembami drugih delov člena, ki jih 
predlaga isti avtor.)

Predlog spremembe 173
Kārlis Šadurskis

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e

Predlog Komisije Predlog spremembe

(e) gospodarjenje s polji; črtano

Or. en

Predlog spremembe 174
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka f

Predlog Komisije Predlog spremembe

(f) gospodarjenje s pašniki. črtano

Or. en

Obrazložitev

Dogovorjeno je bilo, da ostane gospodarjenje s polji in pašniki v drugem ciljnem obdobju iz 
Kjotskega protokola neobvezno. Pomembno je, da so pravila na ravni EU skladna s pravili za 
obračunavanje, dogovorjenimi na mednarodnih pogajanjih.

Predlog spremembe 175
Elisabeth Köstinger

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka f

Predlog Komisije Predlog spremembe

(f) gospodarjenje s pašniki. črtano

Or. de

Upravičenost

Kot je bilo mednarodno dogovorjeno na konferenci ZN o podnebju, naj bo uporaba pravil za 
obračunavanje v dejavnostih na področju pašnikov in polj prostovoljna. V tej zvezi sprejete 
sklepe je treba upoštevati.

Predlog spremembe 176
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka f

Predlog Komisije Predlog spremembe

(f) gospodarjenje s pašniki. črtano

Or. en
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Obrazložitev

Uskladitev z durbansko konvencijo o podnebnih spremembah – sklenjeno je bilo, da je 
obračunavanje obvezno samo za dejavnost gospodarjenja z gozdovi. Predlog Komisije 
presega mednarodna pravila in s tem vzpostavlja nova izkrivljanja za države članice in 
izvajalce.

Predlog spremembe 177
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka f

Predlog Komisije Predlog spremembe

(f) gospodarjenje s pašniki. črtano

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s sporazumom iz Durbana – sklenjeno je bilo, da je obračunavanje obvezno samo 
za dejavnost gospodarjenja z gozdovi.

Predlog spremembe 178
Horst Schnellhardt

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka f

Predlog Komisije Predlog spremembe

(f) gospodarjenje s pašniki. črtano

Or. de

Predlog spremembe 179
Jolanta Emilia Hibner

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka f
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Predlog Komisije Predlog spremembe

(f) gospodarjenje s pašniki. črtano

Or. pl

Predlog spremembe 180
Eija-Riitta Korhola

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka f

Predlog Komisije Predlog spremembe

(f) gospodarjenje s pašniki. črtano

Or. en

Predlog spremembe 181
Bas Eickhout

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka f

Predlog Komisije Predlog spremembe

(f) gospodarjenje s pašniki. črtano

Or. en

(O tem je treba glasovati skupaj s povezanimi spremembami drugih delov člena, ki jih 
predlaga isti avtor.)

Predlog spremembe 182
Kārlis Šadurskis

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka f

Predlog Komisije Predlog spremembe

(f) gospodarjenje s pašniki. črtano
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Or. en

Predlog spremembe 183
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

Države članice lahko prav tako pripravijo 
in vodijo obračune, v katerih se natančno 
upoštevajo emisije in odvzemi, ki 
nastanejo pri obnovi vegetacije ter 
osuševanju in ponovni vzpostavitvi 
mokrišč.

Države članice lahko prav tako pripravijo 
in vodijo obračune, v katerih se natančno 
upoštevajo emisije in odvzemi, ki 
nastanejo pri gospodarjenju s polji in 
pašniki, obnovi vegetacije ter osuševanju 
in ponovni vzpostavitvi mokrišč.

Or. en

Predlog spremembe 184
Julie Girling

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

Države članice lahko prav tako pripravijo 
in vodijo obračune, v katerih se natančno 
upoštevajo emisije in odvzemi, ki 
nastanejo pri obnovi vegetacije ter 
osuševanju in ponovni vzpostavitvi 
mokrišč.

Države članice se lahko prav tako odločijo, 
da pripravijo in vodijo obračune za prvo 
obračunsko obdobje, v katerih se natančno 
upoštevajo emisije in odvzemi, ki 
nastanejo pri gospodarjenju s polji in 
pašniki, obnovi vegetacije ter osuševanju 
in ponovni vzpostavitvi mokrišč.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z durbansko konvencijo o podnebnih spremembah – sklenjeno je bilo, da je 
obračunavanje obvezno samo za dejavnost gospodarjenja z gozdovi. Predlog Komisije 
presega mednarodna pravila in s tem vzpostavlja nova izkrivljanja za države članice in 
izvajalce.
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Predlog spremembe 185
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

Države članice lahko prav tako pripravijo 
in vodijo obračune, v katerih se natančno 
upoštevajo emisije in odvzemi, ki 
nastanejo pri obnovi vegetacije ter 
osuševanju in ponovni vzpostavitvi 
mokrišč.

Države članice lahko prav tako pripravijo 
in vodijo obračune, v katerih se natančno 
upoštevajo emisije in odvzemi, ki 
nastanejo pri gospodarjenju s polji in 
pašniki, obnovi vegetacije ter osuševanju 
in ponovni vzpostavitvi mokrišč.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s sporazumom iz Durbana.

Predlog spremembe 186
Horst Schnellhardt

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

Države članice lahko prav tako pripravijo 
in vodijo obračune, v katerih se natančno 
upoštevajo emisije in odvzemi, ki 
nastanejo pri obnovi vegetacije ter 
osuševanju in ponovni vzpostavitvi 
mokrišč.

Države članice lahko prav tako pripravijo 
in vodijo obračune, v katerih se natančno 
upoštevajo emisije in odvzemi, ki 
nastanejo pri gospodarjenju s polji in 
pašniki, obnovi vegetacije ter osuševanju 
in ponovni vzpostavitvi mokrišč.

Or. de

Predlog spremembe 187
Jolanta Emilia Hibner
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Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

Države članice lahko prav tako pripravijo 
in vodijo obračune, v katerih se natančno 
upoštevajo emisije in odvzemi, ki 
nastanejo pri obnovi vegetacije ter 
osuševanju in ponovni vzpostavitvi 
mokrišč.

Države članice lahko prav tako pripravijo 
in vodijo obračune, ki so neobvezni in v 
katerih se natančno upoštevajo emisije in 
odvzemi, ki nastanejo pri gospodarjenju s 
polji in pašniki, obnovi vegetacije ter 
osuševanju in ponovni vzpostavitvi 
mokrišč.

Or. pl

Predlog spremembe 188
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

Države članice lahko prav tako pripravijo 
in vodijo obračune, v katerih se natančno 
upoštevajo emisije in odvzemi, ki 
nastanejo pri obnovi vegetacije ter 
osuševanju in ponovni vzpostavitvi 
mokrišč.

Države članice lahko prav tako pripravijo 
in vodijo obračune, v katerih se natančno 
upoštevajo emisije in odvzemi, ki 
nastanejo pri gospodarjenju s polji in 
pašniki, obnovi vegetacije ter osuševanju 
in ponovni vzpostavitvi mokrišč.

Or. en

Predlog spremembe 189
Bas Eickhout

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

Države članice lahko prav tako pripravijo
in vodijo obračune, v katerih se natančno 
upoštevajo emisije in odvzemi, ki nastanejo 
pri obnovi vegetacije ter osuševanju in 

Države članice lahko oblikujejo in vodijo 
obračune za emisije in odvzeme, ki 
nastanejo pri obnovi vegetacije.
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ponovni vzpostavitvi mokrišč.

Or. en

(O tem je treba glasovati skupaj s povezanimi spremembami drugih delov člena, ki jih 
predlaga isti avtor.)

Predlog spremembe 190
Kārlis Šadurskis

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

Države članice lahko prav tako pripravijo 
in vodijo obračune, v katerih se natančno 
upoštevajo emisije in odvzemi, ki 
nastanejo pri obnovi vegetacije ter 
osuševanju in ponovni vzpostavitvi 
mokrišč.

Države članice lahko prav tako pripravijo 
in vodijo obračune, v katerih se natančno 
upoštevajo emisije in odvzemi, ki 
nastanejo pri gospodarjenju s polji in 
pašniki, obnovi vegetacije ter osuševanju 
in ponovni vzpostavitvi mokrišč.

Or. en

Predlog spremembe 191
Julie Girling

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3

Predlog Komisije Predlog spremembe

3. Države članice v obračune vključijo
posamezno dejavnost iz odstavka 1 od 
začetka izvajanja dejavnosti ali od
1. januarja 2013, kar koli je pozneje.

3. Države članice v obračune vključijo
katero koli dejavnost iz odstavka 1 od 
začetka izvajanja dejavnosti ali od začetka 
ciljnega obdobja, kar koli nastopi pozneje.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z durbansko konvencijo o podnebnih spremembah.
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Predlog spremembe 192
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3

Predlog Komisije Predlog spremembe

3. Države članice v obračune vključijo 
posamezno dejavnost iz odstavka 1 od 
začetka izvajanja dejavnosti ali od
1. januarja 2013, kar koli je pozneje.

3. Države članice v obračune vključijo 
posamezno dejavnost iz odstavka 1 od 
začetka izvajanja dejavnosti ali od
1. januarja 2014, kar koli je pozneje.

Or. it

Predlog spremembe 193
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Predlog sklepa
Člen 4 – naslov

Predlog Komisije Predlog spremembe

Splošna pravila za obračunavanje Obračuni dejavnosti za LULUCF

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga sklepa je državam članicam zagotoviti okvir, s katerim bodo izboljšale 
svoje nacionalne evidence toplogrednih plinov (zlasti v sektorju LULUCF). To je torej „delo“ 
in ne določa ciljev. Zato bi se moral uporabljati izraz „poročanje“ in ne „obračunavanje“, 
vendar pa je zaradi izračunavanja dobropisov, ki se lahko dosežejo z različnimi dejavnostmi 
(npr. „gospodarjenje z gozdovi“ je ponor), besedilo, uporabljeno v naslovu člena 3, 
primernejše: „…vodenje obračunov za LULUCF“, če se na splošno nanaša na LULUCF in 
ne le na gospodarjenje z gozdovi.

Predlog spremembe 194
Julie Girling

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 2
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Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Emisije in odvzemi zaradi katere koli 
dejavnosti, ki spada v eno ali več kategorij 
dejavnosti iz člena 3(1), se obračunajo le 
pod eno kategorijo.

2. Emisije in odvzemi zaradi katere koli 
dejavnosti, ki spada v eno ali več kategorij 
dejavnosti iz člena 3(1), se obračunajo le 
pod eno kategorijo, da se prepreči dvojno 
obračunavanje.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev, da je treba vsekakor preprečiti dvojno obračunavanje.

Predlog spremembe 195
Kārlis Šadurskis

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

Države članice sprejmejo vse tehnične 
popravke in ponovne izračune, ki so 
potrebni, da se v obstoječe in nove 
obračune vključijo skladišča ogljika iz 
tega odstavka ter toplogredni plini iz člena 
3(2), če so drugače izključeni.

Or. en

Predlog spremembe 196
Kārlis Šadurskis

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

Vendar se lahko države članice odločijo, da 
v obračune ne vključijo sprememb zalog 
ogljika za skladišča ogljika iz točk (a) do
(e) prvega pododstavka, kadar skladišče

Vendar se lahko države članice odločijo, da 
v obračune ne vključijo sprememb zalog 
ogljika za skladišča ogljika iz točk (a) do
(e) prvega pododstavka, kadar emisije z 
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ogljika ni ponor, ki se zmanjšuje, ali vir. 
Države članice upoštevajo, da skladišče 
ogljika ni ponor, ki se zmanjšuje, ali vir 
samo takrat, kadar je to dokazano s 
preglednimi in preverljivimi podatki.

obračunavanjem teh skladišč ogljika ne bi 
bile obračunane in kadar je to dokazano s 
preglednimi in preverljivimi podatki.

Or. en

Predlog spremembe 197
Julie Girling

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 7

Predlog Komisije Predlog spremembe

7. Komisija je v skladu s členom 12 
pooblaščena za sprejetje delegiranih 
aktov, s katerimi se spremeni Priloga I, da 
se dodajo obračunska obdobja ter zagotovi 
skladnost med temi obračunskimi obdobji 
in zadevnimi obdobji, ki se uporabljajo za 
zaveze Unije v zvezi z zmanjšanjem emisij 
v drugih sektorjih.

7. Vse spremembe pravil za 
obračunavanje iz tega člena, vključno s 
spremembami obračunskih obdobij, 
določenih v Prilogi I, se sprejmejo po 
rednem zakonodajnem postopku.

Or. en

Obrazložitev

Ker so pravila za obračunavanje iz tega člena in iz Priloge I temeljna za učinkovanje tega 
sklepa, bi bilo treba vse njihove spremembe sprejeti v skladu z rednim zakonodajnim 
postopkom.

Predlog spremembe 198
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 7

Predlog Komisije Predlog spremembe

7. Komisija je v skladu s členom 12 
pooblaščena za sprejetje delegiranih 
aktov, s katerimi se spremeni Priloga I, da 

7. Vse spremembe obveznosti za pripravo 
in vzdrževanje obračunov za LULUCF iz 
tega člena, vključno s spremembami 



PE492.911v01-00 80/80 AM\909081SL.doc

SL

se dodajo obračunska obdobja ter zagotovi 
skladnost med temi obračunskimi obdobji 
in zadevnimi obdobji, ki se uporabljajo za 
zaveze Unije v zvezi z zmanjšanjem emisij 
v drugih sektorjih.

obračunskih obdobij, določenih v Prilogi 
I, se sprejmejo po rednem zakonodajnem 
postopku.

Or. en

Obrazložitev

Ker so pravila za obračunavanje iz tega člena in iz Priloge I temeljna za učinkovanje tega 
sklepa, bi bilo treba vse njihove spremembe sprejeti v skladu z rednim zakonodajnim 
postopkom.


