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Pakeitimas 199
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ne vėliau nei likus vieneriems metams 
iki kiekvieno ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos valstybės narės praneša 
Komisijai kitu ataskaitiniu laikotarpiu
siūlomus taikyti orientacinius lygius, 
persvarstytus pagal Sprendime -/CMP.7 
nustatytą metodiką, skirtą tame sprendime 
nustatytiems orientaciniams lygiams 
apskaičiuoti.

4. Laikotarpiu po 2020 m. naudojama 
išsami žemės matavimu pagrįsta apskaitos 
sistema.

Or. en

Pagrindimas

Pagal 2011 m. Durbane sudarytus susitarimus laikotarpiu po 2020 m. visoms JTBKKK šalims 
bus taikoma nauja teisinė sistema. Išsami žemės matavimu pagrįsta apskaitos sistema turėtų 
būti priimta siekiant taikyti naująją priemonę ir įgyvendinti naujus tikslus, kuriais 
pakeičiamos dabartinės Kioto protokole nustatytos apskaitos taisyklės, kuriomis paaiškinami 
(kai kurie) LULUCF sektoriuje išmetamų anglies sankaupų pokyčiai.

Pakeitimas 200
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ne vėliau nei likus vieneriems metams 
iki kiekvieno ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos valstybės narės praneša Komisijai 
kitu ataskaitiniu laikotarpiu siūlomus 
taikyti orientacinius lygius, persvarstytus 
pagal Sprendime -/CMP.7 nustatytą 
metodiką, skirtą tame sprendime 

4. Ne vėliau nei likus vieniems metams iki
kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
valstybės narės praneša Komisijai kito 
ataskaitinio laikotarpio orientacinius 
lygius, persvarstytus pagal 
Sprendime -/CMP.7 nustatytą metodiką, 
skirtą tame sprendime nustatytiems 
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nustatytiems orientaciniams lygiams 
apskaičiuoti.

orientaciniams lygiams apskaičiuoti.

Or. en

Pakeitimas 201
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ne vėliau nei likus vieneriems metams 
iki kiekvieno ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos valstybės narės praneša Komisijai 
kitu ataskaitiniu laikotarpiu siūlomus 
taikyti orientacinius lygius, persvarstytus 
pagal Sprendime -/CMP.7 nustatytą 
metodiką, skirtą tame sprendime
nustatytiems orientaciniams lygiams 
apskaičiuoti.

4. Orientaciniai miškų tvarkymo lygiai 
turi būti tokie pat, kokie nustatyti 
JTBKKK šalių ar Kioto protokolo organų 
priimtuose teisės aktuose. Ne vėliau nei 
likus vieniems metams iki kiekvieno 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos valstybės 
narės praneša Komisijai naujus kito 
ataskaitinio laikotarpio orientacinius 
lygius, persvarstytus pagal 
sprendimuose 2/CMP.6 ir 2/CMP.7 
nustatytą metodiką ir procesą, skirtą
Sprendime 2/CMP.7 nustatytiems 
orientaciniams lygiams apskaičiuoti.

Or. en

Pakeitimas 202
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ne vėliau nei likus vieneriems metams 
iki kiekvieno ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos valstybės narės praneša Komisijai 
kitu ataskaitiniu laikotarpiu siūlomus 
taikyti orientacinius lygius, persvarstytus 
pagal Sprendime -/CMP.7 nustatytą 

4. Ne vėliau nei likus vieniems metams iki 
kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
valstybės narės praneša Komisijai naujus
kito ataskaitinio laikotarpio orientacinius 
lygius, persvarstytus pagal sprendimuose -
2/CMP.6 ir 2/CMP.7 nustatytą metodiką ir 
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metodiką, skirtą tame sprendime
nustatytiems orientaciniams lygiams 
apskaičiuoti.

procesą, skirtą Sprendime 2/CMP.7 
nustatytiems orientaciniams lygiams 
apskaičiuoti. Orientaciniai miškų 
tvarkymo lygiai turi būti tokie pat, kokie 
nustatyti JTBKKK šalių ar Kioto 
protokolo organų priimtuose teisės 
aktuose.

Or. en

Pakeitimas 203
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ne vėliau nei likus vieneriems metams 
iki kiekvieno ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos valstybės narės praneša Komisijai 
kitu ataskaitiniu laikotarpiu siūlomus 
taikyti orientacinius lygius, persvarstytus 
pagal Sprendime -/CMP.7 nustatytą 
metodiką, skirtą tame sprendime 
nustatytiems orientaciniams lygiams 
apskaičiuoti.

4. Ne vėliau nei likus vieniems metams iki 
kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
valstybės narės praneša Komisijai kito 
ataskaitinio laikotarpio orientacinius 
lygius, persvarstytus pagal 
Sprendime -/CMP.7 nustatytą metodiką, 
skirtą tame sprendime nustatytiems 
orientaciniams lygiams apskaičiuoti.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės nurodo orientacinius lygius, o ne siūlomus taikyti orientacinius lygius, nes tai 
subsidiarumo klausimas.

Pakeitimas 204
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei būtų pakeistos atitinkamos 5. Jei būtų pakeistos atitinkamos 
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Sprendimo -/CMP.7 nuostatos, valstybės 
narės ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo 
tų pakeitimų priėmimo praneša Komisijai 
atsižvelgiant į šiuos pakeitimus siūlomus
persvarstytus orientacinius lygius.

Sprendimo -/CMP.7 nuostatos, valstybės 
narės ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo 
tų pakeitimų priėmimo praneša Komisijai 
atsižvelgiant į šiuos pakeitimus 
persvarstytus orientacinius lygius.

Or. en

Pakeitimas 205
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei būtų pakeistos atitinkamos 
Sprendimo -/CMP.7 nuostatos, valstybės 
narės ne vėliau kaip per šešis mėnesius 
nuo tų pakeitimų priėmimo praneša 
Komisijai atsižvelgiant į šiuos pakeitimus 
siūlomus persvarstytus orientacinius 
lygius.

5. Jei būtų pakeistos atitinkamos 
Sprendimo 2/CMP.7 nuostatos ir tai turėtų 
įtakos metinių ataskaitų teikimo, taip pat 
istorinių duomenų apie miškų tvarkymą 
kaupimo tvarkai, valstybės narės 
patikslina informaciją pagal 
Sprendimo 2/CMP.7 nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 206
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei būtų pakeistos atitinkamos 
Sprendimo -/CMP.7 nuostatos, valstybės 
narės ne vėliau kaip per šešis mėnesius 
nuo tų pakeitimų priėmimo praneša 
Komisijai atsižvelgiant į šiuos pakeitimus 
siūlomus persvarstytus orientacinius 
lygius.

5. Jei būtų pakeistos atitinkamos 
Sprendimo 2/CMP.7 nuostatos ir tai turėtų 
įtakos metinių ataskaitų teikimo, taip pat 
istorinių duomenų apie miškų tvarkymą 
kaupimo tvarkai, valstybės narės 
patikslina informaciją pagal 
Sprendimo 2/CMP.7 nuostatas.

Or. en
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Pakeitimas 207
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei būtų pakeistos atitinkamos 
Sprendimo -/CMP.7 nuostatos, valstybės 
narės ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo 
tų pakeitimų priėmimo praneša Komisijai 
atsižvelgiant į šiuos pakeitimus siūlomus
persvarstytus orientacinius lygius.

5. Jei būtų pakeistos atitinkamos 
Sprendimo -/CMP.7 nuostatos, valstybės 
narės ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo 
tų pakeitimų priėmimo praneša Komisijai 
atsižvelgiant į šiuos pakeitimus 
persvarstytus orientacinius lygius.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės nurodo orientacinius lygius, o ne siūlomus taikyti orientacinius lygius, nes tai 
subsidiarumo klausimas.

Pakeitimas 208
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei atsirastų patobulintų metodikų, pagal 
kurias valstybė narė orientacinius lygius 
galėtų apskaičiuoti daug tiksliau, arba 
gerokai pagerėtų valstybei narei prieinamų 
duomenų kokybė, atitinkama valstybė narė 
nedelsdama praneša Komisijai šiuos 
pokyčius atspindinčius siūlomus
persvarstytus orientacinius lygius.

6. Jei atsirastų patobulintų metodikų, pagal 
kurias valstybė narė orientacinius lygius 
galėtų apskaičiuoti daug tiksliau, arba 
gerokai pagerėtų valstybei narei prieinamų 
duomenų kokybė, atitinkama valstybė narė 
nedelsdama praneša Komisijai šiuos 
pokyčius atspindinčius persvarstytus 
orientacinius lygius.

Or. en
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Pakeitimas 209
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei atsirastų patobulintų metodikų, pagal 
kurias valstybė narė orientacinius lygius 
galėtų apskaičiuoti daug tiksliau, arba 
gerokai pagerėtų valstybei narei prieinamų 
duomenų kokybė, atitinkama valstybė narė 
nedelsdama praneša Komisijai šiuos 
pokyčius atspindinčius siūlomus 
persvarstytus orientacinius lygius.

6. Jei atsirastų patobulintų metodikų, pagal 
kurias valstybė narė, vykdydama miškų 
tvarkymo veiklą, viso per metus išmetamų 
ir pašalinamų ŠESD kiekio orientacinius 
lygius galėtų apskaičiuoti daug tiksliau, 
arba gerokai pagerėtų valstybei narei 
prieinamų duomenų kokybė, atitinkama 
valstybė narė atlieka techninius 
patikslinimus pagal Sprendimo 2/CMP.7 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 210
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei atsirastų patobulintų metodikų, pagal 
kurias valstybė narė orientacinius lygius 
galėtų apskaičiuoti daug tiksliau, arba 
gerokai pagerėtų valstybei narei prieinamų 
duomenų kokybė, atitinkama valstybė narė 
nedelsdama praneša Komisijai šiuos 
pokyčius atspindinčius siūlomus 
persvarstytus orientacinius lygius.

6. Jei atsirastų patobulintų metodikų, pagal 
kurias valstybė narė, vykdydama miškų 
tvarkymo veiklą, viso per metus išmetamo 
ir pašalinamo ŠESD kiekio orientacinius 
lygius galėtų apskaičiuoti daug tiksliau, 
arba gerokai pagerėtų valstybei narei 
prieinamų duomenų kokybė, atitinkama 
valstybė narė atlieka techninius 
patikslinimus pagal Sprendimo 2/CMP.7 
nuostatas.

Or. en
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Pakeitimas 211
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei atsirastų patobulintų metodikų, pagal 
kurias valstybė narė orientacinius lygius 
galėtų apskaičiuoti daug tiksliau, arba 
gerokai pagerėtų valstybei narei prieinamų 
duomenų kokybė, atitinkama valstybė narė 
nedelsdama praneša Komisijai šiuos 
pokyčius atspindinčius siūlomus
persvarstytus orientacinius lygius.

6. Jei atsirastų patobulintų metodikų, pagal 
kurias valstybė narė orientacinius lygius 
galėtų apskaičiuoti daug tiksliau, arba 
gerokai pagerėtų valstybei narei prieinamų 
duomenų kokybė, atitinkama valstybė narė 
nedelsdama praneša Komisijai šiuos 
pokyčius atspindinčius persvarstytus 
orientacinius lygius.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės nurodo orientacinius lygius, o ne siūlomus taikyti orientacinius lygius, nes tai 
subsidiarumo klausimas.

Pakeitimas 212
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Taikydamos 4, 5 ir 6 dalis valstybės 
narės nurodo metinį dėl natūralių trikdžių 
išmetamą ŠESD kiekį, kuris buvo įtrauktas 
į jų siūlomus persvarstytus orientacinius 
lygius, ir to kiekio apskaičiavimo būdą.

7. Taikydamos 4, 5 ir 6 dalis valstybės 
narės nurodo metinį dėl natūralių trikdžių 
išmetamą ŠESD kiekį, kuris buvo įtrauktas 
į jų persvarstytus orientacinius lygius, ir to 
kiekio apskaičiavimo būdą.

Or. en

Pakeitimas 213
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Taikydamos 4, 5 ir 6 dalis valstybės 
narės nurodo metinį dėl natūralių trikdžių 
išmetamą ŠESD kiekį, kuris buvo įtrauktas 
į jų siūlomus persvarstytus orientacinius 
lygius, ir to kiekio apskaičiavimo būdą.

7. Taikydamos 4 dalį valstybės narės 
nurodo metinį dėl natūralių trikdžių 
išmetamą ŠESD kiekį, kuris buvo įtrauktas 
į jų siūlomus persvarstytus orientacinius 
lygius, ir to kiekio apskaičiavimo būdą.

Or. en

Pakeitimas 214
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Taikydamos 4, 5 ir 6 dalis valstybės 
narės nurodo metinį dėl natūralių trikdžių 
išmetamą ŠESD kiekį, kuris buvo įtrauktas 
į jų siūlomus persvarstytus orientacinius 
lygius, ir to kiekio apskaičiavimo būdą.

7. Taikydamos 4 dalį valstybės narės 
nurodo metinį dėl natūralių trikdžių 
išmetamą ŠESD kiekį, kuris buvo įtrauktas 
į jų siūlomus persvarstytus orientacinius 
lygius, ir to kiekio apskaičiavimo būdą.

Or. en

Pakeitimas 215
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Taikydamos 4, 5 ir 6 dalis valstybės 
narės nurodo metinį dėl natūralių trikdžių 
išmetamą ŠESD kiekį, kuris buvo įtrauktas 
į jų siūlomus persvarstytus orientacinius 
lygius, ir to kiekio apskaičiavimo būdą.

7. Taikydamos 4, 5 ir 6 dalis valstybės 
narės nurodo metinį dėl natūralių trikdžių 
išmetamą ŠESD kiekį, kuris buvo įtrauktas 
į jų persvarstytus orientacinius lygius, ir to 
kiekio apskaičiavimo būdą.
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Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės nurodo orientacinius lygius, o ne siūlomus taikyti orientacinius lygius, nes tai 
subsidiarumo klausimas.

Pakeitimas 216
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija patikrina siūlomų peržiūrėtų 
orientacinių lygių tikslumą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tikrinant orientacinius lygius taip siekiama išvengti valstybėms narėms keliamų ataskaitų 
teikimo reikalavimų dubliavimo.

Pakeitimas 217
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija patikrina siūlomų peržiūrėtų 
orientacinių lygių tikslumą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 218
Eija-Riitta Korhola



PE494.534v01-00 12/67 AM\909714LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija patikrina siūlomų peržiūrėtų 
orientacinių lygių tikslumą.

8. Komisija taiko peržiūrėtus 
orientacinius lygius, kaip nurodyta 
vykstant JTBKKK procesui.

Or. en

Pagrindimas

Vykstant JTBKKK procesui ES priėmė dabartinius orientacinius lygius ir turėtų jų laikytis.

Pakeitimas 219
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija patikrina siūlomų peržiūrėtų 
orientacinių lygių tikslumą.

8. Komisija taiko orientacinius lygius, 
peržiūrėtus vykstant JTBKKK procesui.

Or. fi

Pakeitimas 220
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija patikrina siūlomų peržiūrėtų
orientacinių lygių tikslumą.

8. Taikydama 4 dalį ir atsižvelgdama į tai, 
kad JTBKKK šalių ar Kioto protokolo 
organai nepriėmė atitinkamų teisės aktų 
ar kitų vėlesnių sistemų, kuriose būtų 
nustatyti miškų tvarkymo orientaciniai 
lygiai, Komisija patikrina naujų
orientacinių lygių tikslumą.
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Or. en

Pakeitimas 221
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija patikrina siūlomų peržiūrėtų
orientacinių lygių tikslumą.

8. Taikydama 4 dalį ir atsižvelgdama į tai, 
kad JTBKKK šalių ar Kioto protokolo 
organai nepriėmė atitinkamų teisės aktų 
ar kitų vėlesnių sistemų, kuriose būtų 
nustatyti miškų tvarkymo orientaciniai 
lygiai, Komisija patikrina naujų
orientacinių lygių tikslumą.

Or. en

Pakeitimas 222
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kad 
prireikus atnaujintų II priede nurodytus 
orientacinius lygius.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Orientacinius lygius gali nustatyti tik valstybės narės.

Pakeitimas 223
Eija-Riitta Korhola
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Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kad 
prireikus atnaujintų II priede nurodytus 
orientacinius lygius.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vykstant JTBKKK procesui ES priėmė dabartinius orientacinius lygius ir turėtų jų laikytis.

Pakeitimas 224
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kad 
prireikus atnaujintų II priede nurodytus 
orientacinius lygius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 225
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kad 
prireikus atnaujintų II priede nurodytus 
orientacinius lygius.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

6 straipsnyje išdėstyti miškų tvarkymo apskaitos taisyklių pakeitimai, įskaitant II priede 
nustatytus orientacinių lygių pakeitimus, priimami pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 226
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kad 
prireikus atnaujintų II priede nurodytus 
orientacinius lygius.

Išbraukta.

Or. sv

Pakeitimas 227
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kad 
prireikus atnaujintų II priede nurodytus 
orientacinius lygius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 228
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 9 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kad prireikus
atnaujintų II priede nurodytus orientacinius 
lygius.

9. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kad, 
atsižvelgdama į JTBKKK šalių ar Kioto 
protokolo organų priimtus orientacinių 
lygių pakeitimus, atnaujintų II priede 
nurodytus orientacinius lygius.

Or. en

Pagrindimas

Orientaciniai lygiai priimti pagal JTBKKK. Europos Komisija negali keisti orientacinių lygių, 
jei dėl to nesusitarta tarptautiniu lygmeniu.

Pakeitimas 229
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kad 
prireikus atnaujintų II priede nurodytus
orientacinius lygius.

9. Jei nėra priimto JTBKKK šalių ar 
Kioto protokolo sprendimo dėl miškų 
tvarkymo orientacinių lygių, Komisija 
nustato procesą, kuriame turėtų dalyvauti 
valstybės narės, ir nustato orientacinius 
lygius. 

Or. en

Pakeitimas 230
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Su miškų tvarkymu susijusioje 
apskaitoje valstybės narės nurodo bet kokį 

Išbraukta.
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II priedo pakeitimo poveikį visu 
atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti ataskaitų teikimo reikalavimus.

Pakeitimas 231
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės pagal 3 straipsnio 1 dalį 
vedamoje apskaitoje nurodo iš nukirsto 
medžio produktų, kuriuose 2013 m. sausio 
1 d. yra anglies, išmetamą ŠESD kiekį, net 
jei tokie nukirsto medžio produktai gauti 
prieš šią datą.

1. Valstybės narės pagal 3 straipsnio 1 dalį 
vedamoje apskaitoje nurodo iš nukirsto 
medžio produktų, kuriuose 2014 m. sausio 
1 d. yra anglies, išmetamą ŠESD kiekį, net 
jei tokie nukirsto medžio produktai gauti 
prieš šią datą.

Or. it

Pakeitimas 232
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės pagal 3 straipsnio 1 dalį 
vedamoje apskaitoje nurodo iš nukirsto 
medžio produktų, kuriuose 2013 m. sausio 
1 d. yra anglies, išmetamą ŠESD kiekį, net 
jei tokie nukirsto medžio produktai gauti 
prieš šią datą.

1. Valstybės narės pagal 3 straipsnio 1 dalį 
vedamoje apskaitoje nurodo iš nukirsto 
medžio produktų, kuriuose 2013 m. sausio 
1 d. yra anglies, išmetamą ŠESD kiekį, net 
jei tokie nukirsto medžio produktai gauti 
prieš šią datą, ir atskiria naikinant ir 
tvarkant miškus gautus produktus.

Or. en
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Pakeitimas 233
Gaston Franco, Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės pagal 3 straipsnio 1 dalį 
vedamoje apskaitoje nurodo iš nukirsto 
medžio produktų, kuriuose 2013 m. sausio 
1 d. yra anglies, išmetamą ŠESD kiekį, net 
jei tokie nukirsto medžio produktai gauti 
prieš šią datą.

1. Laikomasi nuomonės, kad iš pačių 
nukirsto medžio produktų neišmetama 
ŠESD. Valstybės narės pagal 3 straipsnio 1 
dalį vedamoje apskaitoje nurodo iš nukirsto 
medžio produktų, kuriuose 2013 m. sausio 
1 d. yra anglies, išmetamą ŠESD kiekį, net 
jei tokie nukirsto medžio produktai gauti 
prieš šią datą.

Or. en

Pagrindimas

Kai medžiai kertami ir paverčiami medienos produktais, dalis biomasėje esančio anglies 
dioksido išlieka, kol produktai pradeda irti arba yra sudeginami. Kaip nurodyta JTBKKK, 
„patys medienos produktai nėra anglies dioksido absorbentai, veikiau tai rezervuarai, į 
kuriuos vykstant fotosintezei anglies dioksidas yra perkeliamas“.

Pakeitimas 234
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) popieriaus, (a) celiuliozės ir popieriaus,

Or. de

Pagrindimas

Kaip ir popierius, celiuliozė yra svarbi medžiaga. Statistikoje paprastai išskiriama atskira šių 
produktų grupės kategorija.
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Pakeitimas 235
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) energijos gamybai skirtos medienos.

Or. de

Pakeitimas 236
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) medienos energijos.

Or. en

Pakeitimas 237
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vietoj III priede nurodytų pusėjimo verčių 
valstybės narės gali naudoti konkrečioje 
šalyje taikomas pusėjimo vertes, jei tos 
vertės valstybėje narėje nustatomos 
remiantis skaidriais ir patikrinamais 
duomenimis.

Vietoj III priede nurodytų metodikų ir
pusėjimo verčių valstybės narės gali 
naudoti konkrečioje šalyje taikomas 
metodikas ir pusėjimo vertes, jei tos
metodikos ir vertės valstybėje narėje 
nustatomos remiantis skaidriais ir 
patikrinamais duomenimis ir jei taikomos 
metodikos yra ne mažiau išsamios arba 
tikslios nei tos, kurios nurodytos pirmiau.
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Or. en

Pakeitimas 238
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vietoj III priede nurodytų pusėjimo verčių 
valstybės narės gali naudoti konkrečioje 
šalyje taikomas pusėjimo vertes, jei tos 
vertės valstybėje narėje nustatomos 
remiantis skaidriais ir patikrinamais 
duomenimis.

Vietoj III priede nurodytų metodikų ir
pusėjimo verčių valstybės narės gali 
naudoti konkrečioje šalyje taikomas 
metodikas ir pusėjimo vertes, jei tos vertės 
valstybėje narėje nustatomos remiantis 
skaidriais ir patikrinamais duomenimis bei 
metodikomis ir jei jos yra ne mažiau 
išsamios arba tikslios nei tos, kurios 
nurodytos III priede.

Or. en

Pakeitimas 239
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vietoj III priede nurodytų pusėjimo verčių 
valstybės narės gali naudoti konkrečioje 
šalyje taikomas pusėjimo vertes, jei tos 
vertės valstybėje narėje nustatomos 
remiantis skaidriais ir patikrinamais 
duomenimis.

Vietoj III priede nurodytų pusėjimo verčių 
valstybės narės gali naudoti konkrečioje 
šalyje taikomas pusėjimo vertes ir 
metodus, jei tos vertės valstybėje narėje 
nustatomos remiantis skaidriais ir 
patikrinamais duomenimis.

Or. sv

Pakeitimas 240
Christofer Fjellner
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Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su eksportuojamais nukirsto medžio 
produktais susijusioje apskaitoje valstybės 
narės vietoj III priede nustatytų pusėjimo 
verčių gali naudoti konkrečioje šalyje 
taikomas pusėjimo vertes, jei tos vertės 
valstybėje narėje nustatomos remiantis 
skaidriais ir patikrinamais tų nukirsto 
medžio produktų naudojimo 
importuojančioje šalyje duomenimis.

Su eksportuojamais nukirsto medžio 
produktais susijusioje apskaitoje valstybės 
narės vietoj III priede nustatytų pusėjimo 
verčių gali naudoti konkrečioje šalyje 
taikomas pusėjimo vertes, jei tos vertės 
valstybėje narėje nustatomos remiantis 
skaidriais ir patikrinamais tų nukirsto 
medžio produktų naudojimo 
importuojančioje šalyje duomenimis ir jei 
jos yra ne mažiau išsamios arba tikslios 
nei tos, kurios nurodytos III priede.

Or. en

Pakeitimas 241
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei valstybės narės savo apskaitoje 
nurodo iš energijos vartojimo tikslais 
nukirsto medžio produktų išmetamą ŠESD 
kiekį, jis taip pat apskaičiuojamas 
remiantis akimirkinės oksidacijos metodu.

4. Jei valstybės narės savo apskaitoje 
nurodo iš energijos vartojimo tikslais 
nukirsto medžio produktų išmetamą ŠESD 
kiekį, jis apskaičiuojamas atsižvelgiant į 
tai, kad iškastinis kuras keičiamas 
laikantis atitinkamos nacionalinės 
pusėjimo trukmės.

Or. de

Pagrindimas

Apskaičiuojant dėl energijos vartojimo tikslais nukirsto medžio produktų išmetamą kiekį, 
reikėtų atsižvelgti į tai, kad taip keičiamas iškastinis kuras. Be to, dėl energijos vartojimo 
tikslais nukirsto medžio jį sandėliuojant neišskiriamas didelis CO2 kiekis.
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Pakeitimas 242
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei valstybės narės savo apskaitoje 
nurodo iš energijos vartojimo tikslais 
nukirsto medžio produktų išmetamą ŠESD 
kiekį, jis taip pat apskaičiuojamas
remiantis akimirkinės oksidacijos metodu.

4. Valstybės narės savo apskaitoje nurodo 
iš energijos vartojimo tikslais 
importuojamo arba nukirsto medžio 
produktų išmetamą ŠESD kiekį, 
apskaičiuojamą remiantis akimirkinės 
oksidacijos metodu.

Or. en

Pakeitimas 243
Gaston Franco, Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei valstybės narės savo apskaitoje 
nurodo iš energijos vartojimo tikslais 
nukirsto medžio produktų išmetamą ŠESD 
kiekį, jis taip pat apskaičiuojamas 
remiantis akimirkinės oksidacijos metodu.

4. Jei valstybės narės savo apskaitoje 
nurodo iš energijos vartojimo tikslais 
nukirsto medžio produktų išmetamą ŠESD 
kiekį, jis taip pat apskaičiuojamas 
remiantis akimirkinės oksidacijos metodu.
Informavimo tikslais gali būti 
apskaičiuojamas išmetamas ŠESD kiekis, 
kurio išvengta naudojant šią biomasę.

Or. en

Pakeitimas 244
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kad, 
atsižvelgdama į mokslo pažangą, 
peržiūrėtų III priede nurodytą informaciją.

6. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kad, 
atsižvelgdama į JTBKKK šalių ar Kioto 
protokolo organų priimtus orientacinių 
lygių pakeitimus, peržiūrėtų III priede 
nurodytą informaciją.

Or. en

Pakeitimas 245
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kad, 
atsižvelgdama į mokslo pažangą, 
peržiūrėtų III priede nurodytą informaciją.

6. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kad, 
siekdama atsižvelgti į JTBKKK šalių ar 
Kioto protokolo organų priimtus 
pakeitimus ar kitas vėlesnes sistemas, 
peržiūrėtų III priede nurodytą informaciją.

Or. en

Pakeitimas 246
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis Išbraukta.
Pasėlių tvarkymui, ganyklų tvarkymui, 

augalijos atkūrimui, šlapynių drenažui ir 
drėgnumo atkūrimui taikomos apskaitos 

taisyklės
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1. Su pasėlių tvarkymu ir ganyklų 
tvarkymu susijusioje apskaitoje valstybės 
narės nurodo vykdant tokią veiklą 
išmetamą ir pašalinamą ŠESD kiekį, 
kuris apskaičiuojamas kaip per kiekvieną 
I priede nustatytą ataskaitinį laikotarpį 
išmetamas ir pašalinamas ŠESD kiekis, 
atėmus vertę, gautą to ataskaitinio 
laikotarpio metų skaičių padauginus iš 
valstybėje narėje vykdant tokią veiklą 
baziniais metais išmesto ir pašalinto 
ŠESD kiekio, apie kuriuos valstybė narė 
pagal Sprendimo 13/CMP.1 priedą 
pranešė JTBKKK Šalims pateiktoje 
peržiūrėtoje pirminėje duomenų apie 
baziniais metais išmestą ŠESD kiekį 
ataskaitoje.
2. Jei valstybė narė nusprendžia parengti 
ir vesti augalijos atkūrimo ir (arba) 
šlapynių drenažo ir drėgnumo atkūrimo 
apskaitą, ji taiko 1 dalyje nustatytą 
apskaičiavimo metodą.
Su šlapynių drenažu ir drėgnumo 
atkūrimu susijusioje apskaitoje valstybės 
narės nurodo ŠESD kiekį, kuris 
išmetamas ir pašalinamas tą veiklą 
vykdant visoje nuo 1990 m. drenuotoje 
žemėje ir žemėje, kurioje nuo 1990 m. 
atkurtas drėgnumas.

Or. de

Pagrindimas

Tarptautiniu lygmeniu, atsižvelgiant į JTBKKK, nesusitarta dėl įsipareigojimo išplėsti sistemą 
įtraukiant į ją žemės ūkio veiklą. Be to, pasiūlytoje apskaitos sistemoje yra daug neaiškumo ir 
biurokratijos.

Pakeitimas 247
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasėlių tvarkymui, ganyklų tvarkymui, 
augalijos atkūrimui, šlapynių drenažui ir 
drėgnumo atkūrimui taikomos apskaitos
taisyklės

Pasėlių tvarkymo, ganyklų tvarkymo, 
augalijos atkūrimo, šlapynių drenažo ir 
drėgnumo atkūrimo apskaitos vedimas

Or. en

Pagrindimas

Šio pasiūlymo dėl sprendimo tikslas – pateikti valstybėms narėms sistemą, kuria būtų 
siekiama pagerinti jų nacionalinius ŠESD registrus (būtent LULUCF). Taigi šis pasiūlymas 
veikiau bandymas – jame nenustatomi tikslai. Todėl turėtų būti vartojamas terminas 
„ataskaitų teikimas“, o ne „apskaita“, tačiau siekiant apskaičiuoti įvairių veiklos rūšių 
kreditus (pvz., „miškų tvarkymas“ yra absorbentas) 3 straipsnio pavadinime vartojama 
formuluotė yra tinkamesnė: „<…> vesti LULUCF apskaitą“, kai kalbama apskritai apie 
LULUCF, o ne tik apie miškų tvarkymą.

Pakeitimas 248
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Su pasėlių tvarkymu ir ganyklų 
tvarkymu susijusioje apskaitoje valstybės 
narės nurodo vykdant tokią veiklą 
išmetamą ir pašalinamą ŠESD kiekį, kuris 
apskaičiuojamas kaip per kiekvieną I 
priede nustatytą ataskaitinį laikotarpį 
išmetamas ir pašalinamas ŠESD kiekis, 
atėmus vertę, gautą to ataskaitinio 
laikotarpio metų skaičių padauginus iš 
valstybėje narėje vykdant tokią veiklą 
baziniais metais išmesto ir pašalinto ŠESD 
kiekio, apie kuriuos valstybė narė pagal 
Sprendimo 13/CMP.1 priedą pranešė 
JTBKKK Šalims pateiktoje peržiūrėtoje 
pirminėje duomenų apie baziniais metais 
išmestą ŠESD kiekį ataskaitoje.

1. Jei valstybė narė nusprendžia parengti 
ir vesti 3 straipsnio 1 dalies antroje 
pastraipoje nurodytų kategorijų apskaitą, 
nepažeisdama jokių būsimų tarptautinio 
lygmens sprendimų dėl apskaitos 
taisyklių, ji nurodo vykdant tokią veiklą 
išmetamą ir pašalinamą ŠESD kiekį, kuris 
apskaičiuojamas kaip per kiekvieną I 
priede nustatytą ataskaitinį laikotarpį 
išmetamas ir pašalinamas ŠESD kiekis, 
atėmus vertę, gautą to ataskaitinio 
laikotarpio metų skaičių padauginus iš 
valstybėje narėje vykdant tokią veiklą 
baziniais metais išmesto ir pašalinto ŠESD 
kiekio, apie kuriuos valstybė narė pagal 
Sprendimo 13/CMP.1 priedą pranešė 
JTBKKK šalims pateiktoje peržiūrėtoje 
pirminėje duomenų apie baziniais metais 
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išmestą ŠESD kiekį ataskaitoje.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Durbano susitarimą nuspręsta, kad privaloma vesti tik miškų tvarkymo veiklos 
apskaitą. Komisijos pasiūlymas apima daugiau nei tarptautinės taisyklės, todėl valstybėms 
narėms ir operatoriams atsiranda naujų iškraipymų. 

Pakeitimas 249
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Su pasėlių tvarkymu ir ganyklų 
tvarkymu susijusioje apskaitoje valstybės 
narės nurodo vykdant tokią veiklą 
išmetamą ir pašalinamą ŠESD kiekį, kuris 
apskaičiuojamas kaip per kiekvieną I 
priede nustatytą ataskaitinį laikotarpį 
išmetamas ir pašalinamas ŠESD kiekis, 
atėmus vertę, gautą to ataskaitinio 
laikotarpio metų skaičių padauginus iš 
valstybėje narėje vykdant tokią veiklą 
baziniais metais išmesto ir pašalinto ŠESD 
kiekio, apie kuriuos valstybė narė pagal 
Sprendimo 13/CMP.1 priedą pranešė 
JTBKKK Šalims pateiktoje peržiūrėtoje 
pirminėje duomenų apie baziniais metais 
išmestą ŠESD kiekį ataskaitoje.

1. Jei valstybė narė pradeda ir veda su
pasėlių ir ganyklų tvarkymu susijusią 
apskaitą, ji nurodo vykdant tokią veiklą 
išmetamą ir pašalinamą ŠESD kiekį, kuris 
apskaičiuojamas kaip per kiekvieną I 
priede nustatytą ataskaitinį laikotarpį 
išmetamas ir pašalinamas ŠESD kiekis, 
atėmus vertę, gautą to ataskaitinio 
laikotarpio metų skaičių padauginus iš 
valstybėje narėje vykdant tokią veiklą 
baziniais metais išmesto ir pašalinto ŠESD 
kiekio, apie kuriuos valstybė narė pagal 
Sprendimo 13/CMP.1 priedą pranešė 
JTBKKK šalims pateiktoje peržiūrėtoje 
pirminėje duomenų apie baziniais metais 
išmestą ŠESD kiekį ataskaitoje.

Or. de

Pakeitimas 250
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Su pasėlių tvarkymu ir ganyklų 1. Jei valstybė narė nusprendžia parengti 
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tvarkymu susijusioje apskaitoje valstybės 
narės nurodo vykdant tokią veiklą 
išmetamą ir pašalinamą ŠESD kiekį, kuris 
apskaičiuojamas kaip per kiekvieną I 
priede nustatytą ataskaitinį laikotarpį 
išmetamas ir pašalinamas ŠESD kiekis, 
atėmus vertę, gautą to ataskaitinio 
laikotarpio metų skaičių padauginus iš 
valstybėje narėje vykdant tokią veiklą 
baziniais metais išmesto ir pašalinto ŠESD 
kiekio, apie kuriuos valstybė narė pagal 
Sprendimo 13/CMP.1 priedą pranešė 
JTBKKK Šalims pateiktoje peržiūrėtoje 
pirminėje duomenų apie baziniais metais 
išmestą ŠESD kiekį ataskaitoje.

ir vesti 3 straipsnio 1 dalies antroje 
pastraipoje nurodytų kategorijų apskaitą, 
nepažeisdama jokių būsimų sprendimų 
dėl tarptautinių apskaitos taisyklių, ji
nurodo vykdant tokią veiklą išmetamą ir 
pašalinamą ŠESD kiekį, kuris 
apskaičiuojamas kaip per kiekvieną I 
priede nustatytą ataskaitinį laikotarpį 
išmetamas ir pašalinamas ŠESD kiekis, 
atėmus vertę, gautą to ataskaitinio 
laikotarpio metų skaičių padauginus iš 
valstybėje narėje vykdant tokią veiklą 
baziniais metais išmesto ir pašalinto ŠESD 
kiekio, apie kuriuos valstybė narė pagal 
Sprendimo 13/CMP.1 priedą pranešė 
JTBKKK šalims pateiktoje peržiūrėtoje 
pirminėje duomenų apie baziniais metais 
išmestą ŠESD kiekį ataskaitoje.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Durbano konvenciją dėl klimato kaitos nuspręsta, kad privaloma vesti tik 
miškų tvarkymo veiklos apskaitą. Komisijos pasiūlymas apima daugiau nei tarptautinės 
taisyklės, todėl valstybėms narėms ir operatoriams tai sukuria naujų iškraipymų.

Pakeitimas 251
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Su pasėlių tvarkymu ir ganyklų
tvarkymu susijusioje apskaitoje valstybės
narės nurodo vykdant tokią veiklą 
išmetamą ir pašalinamą ŠESD kiekį, kuris 
apskaičiuojamas kaip per kiekvieną I 
priede nustatytą ataskaitinį laikotarpį 
išmetamas ir pašalinamas ŠESD kiekis, 
atėmus vertę, gautą to ataskaitinio 
laikotarpio metų skaičių padauginus iš 
valstybėje narėje vykdant tokią veiklą 
baziniais metais išmesto ir pašalinto ŠESD 

1. Jei valstybė narė nusprendžia parengti 
ir vesti pasėlių tvarkymo ir ganyklų
tvarkymo, augalijos atkūrimo ir (arba) 
šlapynių drenažo bei drėgnumo atkūrimo 
apskaitą, ji nurodo vykdant tokią veiklą 
išmetamą ir pašalinamą ŠESD kiekį, kuris 
apskaičiuojamas kaip per kiekvieną I 
priede nustatytą ataskaitinį laikotarpį 
išmetamas ir pašalinamas ŠESD kiekis, 
atėmus vertę, gautą to ataskaitinio 
laikotarpio metų skaičių padauginus iš 
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kiekio, apie kuriuos valstybė narė pagal 
Sprendimo 13/CMP.1 priedą pranešė 
JTBKKK Šalims pateiktoje peržiūrėtoje 
pirminėje duomenų apie baziniais metais 
išmestą ŠESD kiekį ataskaitoje.

valstybėje narėje vykdant tokią veiklą 
baziniais metais išmesto ir pašalinto ŠESD 
kiekio, apie kuriuos valstybė narė pagal 
Sprendimo 13/CMP.1 priedą pranešė 
JTBKKK šalims pateiktoje peržiūrėtoje 
pirminėje duomenų apie baziniais metais 
išmestą ŠESD kiekį ataskaitoje.

Or. en

Pakeitimas 252
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybė narė nusprendžia parengti ir 
vesti augalijos atkūrimo ir (arba) šlapynių 
drenažo ir drėgnumo atkūrimo apskaitą, ji 
taiko 1 dalyje nustatytą apskaičiavimo 
metodą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 253
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei tenkinamos 2 dalyje nustatytos 
sąlygos, valstybės narės, atlikdamos 
apskaičiavimus, susijusius su joms pagal 3 
straipsnio 1 dalies a, b, d, e ir f punktus 
taikomais apskaitos vedimo įpareigojimais, 
į juos gali neįtraukti dėl natūralių trikdžių 
iš įvairų šaltinių ne dėl žmogaus veiklos 
išmesto šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio. Kai valstybės narės į apskaitą 

1. Jei tenkinamos 2 dalyje nustatytos 
sąlygos, valstybės narės, atlikdamos 
apskaičiavimus, susijusius su joms pagal 3 
straipsnio 1 dalies a, b, d, e ir f punktus 
taikomais apskaitos vedimo įpareigojimais, 
į juos gali neįtraukti dėl natūralių trikdžių 
iš įvairių šaltinių ne dėl žmogaus veiklos 
išmesto šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio. Kai valstybės narės į apskaitą 
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neįtraukia tokio išmetamo ŠESD kiekio, 
jos neįtraukia ir žemės plotuose, kur įvyko 
tie natūralūs trikdžiai, vėliau pašalinamo 
ŠESD kiekio. Tačiau į apskaičiavimus 
įtraukiamas iš įvairių šaltinių ne dėl 
žmogaus veiklos išmestas ŠESD kiekis, į 
kurį atsižvelgta pagal 6 straipsnio 4, 5 ar 6 
dalis apskaičiuojant ŠESD orientacinį lygį.

neįtraukia tokio išmetamo ŠESD kiekio, 
jos neįtraukia ir žemės plotuose, kur įvyko 
tie natūralūs trikdžiai, vėliau pašalinamo 
ŠESD kiekio. Tačiau į apskaičiavimus 
įtraukiamas iš įvairių šaltinių ne dėl 
žmogaus veiklos išmestas ŠESD kiekis, į 
kurį atsižvelgta pagal 6 straipsnio 4, 5 ar 6 
dalis apskaičiuojant ŠESD orientacinį lygį, 
taikomą tiktai miškininkystei.

Or. pl

Pakeitimas 254
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei tenkinamos 2 dalyje nustatytos 
sąlygos, valstybės narės, atlikdamos 
apskaičiavimus, susijusius su joms pagal 3 
straipsnio 1 dalies a, b, d, e ir f punktus 
taikomais apskaitos vedimo įpareigojimais, 
į juos gali neįtraukti dėl natūralių trikdžių 
iš įvairų šaltinių ne dėl žmogaus veiklos 
išmesto šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio. Kai valstybės narės į apskaitą 
neįtraukia tokio išmetamo ŠESD kiekio, 
jos neįtraukia ir žemės plotuose, kur įvyko 
tie natūralūs trikdžiai, vėliau pašalinamo 
ŠESD kiekio. Tačiau į apskaičiavimus 
įtraukiamas iš įvairių šaltinių ne dėl 
žmogaus veiklos išmestas ŠESD kiekis, į 
kurį atsižvelgta pagal 6 straipsnio 4, 5 ar 6 
dalis apskaičiuojant ŠESD orientacinį lygį.

1. Jei tenkinamos 2 dalyje nustatytos 
sąlygos, valstybės narės, atlikdamos 
apskaičiavimus, susijusius su joms pagal 3 
straipsnio 1 dalies a, b, d, e ir f punktus 
taikomais apskaitos vedimo įpareigojimais, 
į juos gali neįtraukti dėl natūralių trikdžių 
iš įvairių šaltinių ne dėl žmogaus veiklos 
išmesto šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio. Tačiau į apskaičiavimus 
įtraukiamas iš įvairių šaltinių ne dėl 
žmogaus veiklos išmestas ŠESD kiekis, į 
kurį atsižvelgta pagal 6 straipsnio 4, 5 ar 6 
dalis apskaičiuojant ŠESD orientacinį lygį.

Or. it

Pakeitimas 255
Oreste Rossi
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Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, remdamosi 1 dalimi, į 
apskaičiavimus, susijusius su 3 straipsnio 1 
dalies a, b ir d punktuose numatytais 
apskaitos įsipareigojimais, gali neįtraukti iš 
įvairių šaltinių ne dėl žmogaus veiklos 
išmetamo ŠESD kiekio, jei toks dėl 
natūralių trikdžių ne dėl žmogaus veiklos 
išmetamas ŠESD kiekis per vienus metus 
viršija 5 proc. bendro valstybės narės 
baziniais metais išmesto ŠESD kiekio, 
valstybės narės pagal Sprendimo 
13/CMP.1 priedą nurodyto JTBKKK 
Šalims pateiktoje peržiūrėtoje pirminėje 
duomenų apie baziniais metais išmestą 
ŠESD kiekį ataskaitoje, išskyrus vykdant 3 
straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą 
išmetamą ir pašalinamą ŠESD kiekį, jei 
tenkinamos šios sąlygos:

2. Valstybės narės, remdamosi 1 dalimi, į 
apskaičiavimus, susijusius su 3 straipsnio 1 
dalies a, b ir d punktuose numatytais 
apskaitos įsipareigojimais, gali neįtraukti iš 
įvairių šaltinių ne dėl žmogaus veiklos 
išmetamo ŠESD kiekio, jei toks dėl 
natūralių trikdžių ne dėl žmogaus veiklos 
išmetamas ŠESD kiekis per vienus metus 
viršija 1 proc. bendro valstybės narės 
baziniais metais išmesto ŠESD kiekio, 
valstybės narės pagal Sprendimo 
13/CMP.1 priedą nurodyto JTBKKK 
šalims pateiktoje peržiūrėtoje pirminėje 
duomenų apie baziniais metais išmestą 
ŠESD kiekį ataskaitoje, išskyrus vykdant 3 
straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą 
išmetamą ir pašalinamą ŠESD kiekį, jei 
tenkinamos šios sąlygos:

Or. it

Pakeitimas 256
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, remdamosi 1 dalimi, į 
apskaičiavimus, susijusius su 3 straipsnio 
1 dalies a, b ir d punktuose numatytais 
apskaitos įsipareigojimais, gali neįtraukti 
iš įvairių šaltinių ne dėl žmogaus veiklos 
išmetamo ŠESD kiekio, jei toks dėl 
natūralių trikdžių ne dėl žmogaus veiklos 
išmetamas ŠESD kiekis per vienus metus 
viršija 5 proc. bendro valstybės narės 
baziniais metais išmesto ŠESD kiekio, 
valstybės narės pagal Sprendimo 

2. Valstybės narės į savo kasmet arba 
antrojo įsipareigojimų laikotarpio 
pabaigoje rengiamą apskaitą gali 
neįtraukti iš įvairių šaltinių ne dėl žmogaus 
veiklos išmetamo ŠESD kiekio, kuris per 
vienus metus viršija tvarkant miškus 
išmesto ŠESD kiekio bazinį lygį, taip pat 
maržą, kai ji reikalinga.
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13/CMP.1 priedą nurodyto JTBKKK 
Šalims pateiktoje peržiūrėtoje pirminėje 
duomenų apie baziniais metais išmestą 
ŠESD kiekį ataskaitoje, išskyrus vykdant 
3 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą 
išmetamą ir pašalinamą ŠESD kiekį, jei 
tenkinamos šios sąlygos:

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas neatitinka galiojančių tarptautinių susitarimų.

Pakeitimas 257
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, remdamosi 1 dalimi, į 
apskaičiavimus gali neįtraukti iš įvairių 
šaltinių ne dėl žmogaus veiklos išmetamo 
ŠESD kiekio, jei toks dėl natūralių trikdžių 
ne dėl žmogaus veiklos išmetamas ŠESD 
kiekis per vienus metus viršija 5 proc.
bendro valstybės narės 1990 m. išmesto 
ŠESD kiekio, valstybės narės pagal 
Sprendimo 13/CMP.1 priedą nurodyto 
JTBKKK Šalims pateiktoje peržiūrėtoje 
pirminėje duomenų apie baziniais metais 
išmestą ŠESD kiekį ataskaitoje, išskyrus 
vykdant 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
veiklą išmetamą ir pašalinamą ŠESD kiekį, 
jei tenkinamos 9 straipsnio 2 dalies 
sąlygos.

3. Valstybės narės, remdamosi 1 dalimi, į 
apskaičiavimus gali neįtraukti iš įvairių 
šaltinių ne dėl žmogaus veiklos išmetamo 
ŠESD kiekio, jei toks dėl natūralių trikdžių 
ne dėl žmogaus veiklos išmetamas ŠESD 
kiekis per vienus metus viršija 1 proc.
bendro valstybės narės 1990 m. išmesto 
ŠESD kiekio, valstybės narės pagal 
Sprendimo 13/CMP.1 priedą nurodyto 
JTBKKK šalims pateiktoje peržiūrėtoje 
pirminėje duomenų apie baziniais metais 
išmestą ŠESD kiekį ataskaitoje, išskyrus 
vykdant 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
veiklą išmetamą ir pašalinamą ŠESD kiekį, 
jei tenkinamos 9 straipsnio 2 dalies 
sąlygos.

Or. it

Pakeitimas 258
Oreste Rossi
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Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, remdamosi 7 straipsniu, 
į 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą apskaitą 
įtraukia iš nukirsto medžio produktų, 
surinktų atliekant sanitarinės medienos 
ruošos darbus, išmetamą ŠESD kiekį.

4. Valstybės narės, remdamosi 7 straipsniu, 
gali į 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
apskaitą neįtraukti iš nukirsto medžio 
produktų, surinktų atliekant sanitarinės 
medienos ruošos darbus, išmetamo ŠESD 
kiekio.

Or. it

Pakeitimas 259
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kad, 
atsižvelgdama į mokslo pažangą,
persvarstytų 2 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytas sąlygas arba atsižvelgtų į 
JTBKKK Šalių ar Kioto protokolo organų 
priimtų teisės aktų pakeitimus.

5. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama
priimti deleguotuosius aktus, kad 
persvarstytų 2 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytas sąlygas ir atsižvelgtų į 
nedidelius JTBKKK šalių ar Kioto 
protokolo organų priimtų teisės aktų 
pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Šia nauja formuluote siekiama apriboti deleguotuosius įgaliojimus.

Pakeitimas 260
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kad, 
atsižvelgdama į mokslo pažangą,
persvarstytų 2 dalies pirmoje pastraipoje
nurodytas sąlygas arba atsižvelgtų į 
JTBKKK Šalių ar Kioto protokolo organų 
priimtų teisės aktų pakeitimus.

5. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kad 
persvarstytų 2 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytas sąlygas ir atsižvelgtų į 
nedidelius JTBKKK šalių ar Kioto 
protokolo organų priimtų teisės aktų 
pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Šia nauja formuluote siekiama apriboti deleguotuosius įgaliojimus.

Pakeitimas 261
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis straipsnis išbrauktas.

Or. de

Pagrindimas

Didesnėmis Komisijai suteikiamomis galimybėmis veikti per daug kišamasi į suverenias 
valstybių narių politikos sritis, kaip antai miškininkystės politiką ir dirvožemio apsaugą.

Pakeitimas 262
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Straipsnis išbrauktas.
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Or. en

Pagrindimas

Išbraukus visą 10 straipsnį (LULUCF veiksmų planai) valstybių narių lygmeniu atsirastų 
papildoma našta, neturinti aiškios papildomos naudos. Taip atsirastų dvigubas 
reglamentavimas, nes pagal bendros žemės ūkio politikos antrąjį ramstį kartu būtų taikomos 
ir agrarinės aplinkosaugos priemonės.

Pakeitimas 263
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Straipsnis išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas dėl nacionalinių veiksmų planų yra platesnis, nei susitarta Durbane. 
Kadangi LULUCF sektoriaus veikla neprisidedama prie ES pastangų mažinti ŠESD kiekį, 
siūlomų veiksmų tikslas yra abejotinas. Be to, siūlomi veiksmai yra neaiškūs, o 
rekomendacijos, kurios komunikate gali būti pateiktos atsižvelgiant į valstybių narių 
ataskaitas, valstybėms narėms iš anksto nežinomos. Siūlomi LULUCF veiksmų planai 
prieštarauja nuostatai, pagal kurią ES neturi kompetencijos spręsti miškininkystės klausimų, 
nes tai nacionalinės kompetencijos klausimai.

Pakeitimas 264
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Straipsnis išbrauktas.

Or. sv



AM\909714LT.doc 35/67 PE494.534v01-00

LT

Pakeitimas 265
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip per šešis mėnesius po
kiekvieno I priede nustatyto ataskaitinio 
laikotarpio pradžios valstybės narės 
parengia ir Komisijai perduoda LULUCF 
veiksmų planų, kuriais siekiama, vykdant 3 
straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą, riboti 
arba mažinti išmetamą ir išlaikyti 
nepakitusį ar didinti šalinamą ŠESD kiekį, 
projektus. Valstybės narės užtikrina, kad 
būtų konsultuojamasi su plačiu 
suinteresuotųjų šalių ratu.

Ne vėliau kaip per vienus metus nuo
kiekvieno I priede nustatyto ataskaitinio 
laikotarpio pradžios valstybės narės 
savanoriškai parengia ir Komisijai 
perduoda LULUCF orientacinio pobūdžio 
veiksmų planų, kuriais siekiama, vykdant 3 
straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą, riboti 
arba mažinti išmetamą ir išlaikyti 
nepakitusį ar didinti šalinamą ŠESD kiekį, 
projektus. Valstybės narės užtikrina, kad 
būtų konsultuojamasi su plačiu 
suinteresuotųjų šalių ratu.

Or. pl

Pakeitimas 266
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip per šešis mėnesius po
kiekvieno I priede nustatyto ataskaitinio 
laikotarpio pradžios valstybės narės 
parengia ir Komisijai perduoda LULUCF 
veiksmų planų, kuriais siekiama, vykdant 3 
straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą, riboti 
arba mažinti išmetamą ir išlaikyti 
nepakitusį ar didinti šalinamą ŠESD kiekį, 
projektus. Valstybės narės užtikrina, kad 
būtų konsultuojamasi su plačiu 
suinteresuotųjų šalių ratu.

Ne vėliau kaip per vienus metus nuo
kiekvieno I priede nustatyto ataskaitinio 
laikotarpio pradžios valstybės narės kaip 
atskirą dokumentą arba kaip savo 
nacionalinių išmetamo anglies dioksido 
kiekio mažinimu grindžiamos plėtros 
strategijų ar kitų strateginių dokumentų 
dalį parengia ir Komisijai perduoda 
LULUCF veiksmų planų, kuriais siekiama, 
vykdant 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
veiklą, riboti arba mažinti išmetamą ir 
išlaikyti nepakitusį ar didinti šalinamą 
ŠESD kiekį, projektus. Valstybės narės 
užtikrina, kad būtų konsultuojamasi su 
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plačiu suinteresuotųjų šalių ratu.

Or. en

Pakeitimas 267
Gaston Franco, Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip per šešis mėnesius po 
kiekvieno I priede nustatyto ataskaitinio 
laikotarpio pradžios valstybės narės 
parengia ir Komisijai perduoda LULUCF 
veiksmų planų, kuriais siekiama, vykdant 3 
straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą, riboti 
arba mažinti išmetamą ir išlaikyti 
nepakitusį ar didinti šalinamą ŠESD kiekį, 
projektus. Valstybės narės užtikrina, kad 
būtų konsultuojamasi su plačiu 
suinteresuotųjų šalių ratu.

Ne vėliau kaip per šešis mėnesius po 
kiekvieno I priede nustatyto ataskaitinio 
laikotarpio pradžios valstybės narės 
parengia ir Komisijai perduoda LULUCF 
veiksmų planų, kuriais siekiama, vykdant 3 
straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą, riboti 
arba mažinti išmetamą ir išlaikyti 
nepakitusį ar didinti šalinamą ŠESD kiekį, 
projektus. Valstybės narės užtikrina, kad 
būtų konsultuojamasi su 
suinteresuotosiomis šalimis. LULUCF 
veiksmų planai turi būti laikomi 
neatskiriama nacionalinių išmetamo 
anglies dioksido kiekio mažinimu 
grindžiamos plėtros strategijų dalis.

Or. en

Pakeitimas 268
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip per šešis mėnesius po
kiekvieno I priede nustatyto ataskaitinio 
laikotarpio pradžios valstybės narės 
parengia ir Komisijai perduoda LULUCF 
veiksmų planų, kuriais siekiama, vykdant 

Ne vėliau kaip per vienus metus nuo
kiekvieno I priede nustatyto ataskaitinio 
laikotarpio pradžios valstybės narės kaip 
atskirą dokumentą arba kaip aiškiai 
nurodytą ataskaitų teikimo reikalavimų, 
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3 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą, riboti 
arba mažinti išmetamą ir išlaikyti 
nepakitusį ar didinti šalinamą ŠESD kiekį, 
projektus. Valstybės narės užtikrina, kad 
būtų konsultuojamasi su plačiu 
suinteresuotųjų šalių ratu.

nustatytų Reglamento (ES) Nr. .../... 
[Komisijos pasiūlymas dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos 
su klimato kaita susijusios nacionalinio 
bei Sąjungos lygmens informacijos 
teikimo mechanizmo 
(COM(2011) 0789 final –
2011/0372(COD)] 14 ir 15 straipsniuose, 
dalį parengia ir Komisijai perduoda 
informaciją apie LULUCF veiksmus, 
kuriais siekiama, vykdant 3 straipsnio 1 
dalyje nurodytą veiklą, riboti arba mažinti 
išmetamą ir išlaikyti nepakitusį ar didinti 
šalinamą ŠESD kiekį. Valstybės narės 
užtikrina, kad būtų konsultuojamasi su 
plačiu suinteresuotųjų šalių ratu.

Or. en

Pakeitimas 269
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip per šešis mėnesius po
kiekvieno I priede nustatyto ataskaitinio 
laikotarpio pradžios valstybės narės 
parengia ir Komisijai perduoda LULUCF 
veiksmų planų, kuriais siekiama, vykdant 
3 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą, riboti 
arba mažinti išmetamą ir išlaikyti 
nepakitusį ar didinti šalinamą ŠESD kiekį, 
projektus. Valstybės narės užtikrina, kad 
būtų konsultuojamasi su plačiu 
suinteresuotųjų šalių ratu.

Ne vėliau kaip per aštuonis mėnesius nuo
kiekvieno I priede nustatyto ataskaitinio 
laikotarpio pradžios valstybės narės 
parengia ir Komisijai perduoda LULUCF 
veiksmų planus, kuriais siekiama, vykdant 
3 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje
nurodytą veiklą ir tais atvejais, kai 
taikoma sistema ir galima gauti duomenis 
apie 3 straipsnio 1 dalies antroje 
pastraipoje nurodytą veiklą, riboti arba 
mažinti išmetamą ir išlaikyti nepakitusį ar 
didinti šalinamą ŠESD kiekį. Rengdamos 
veiksmų planus valstybės narės 
konsultuojasi su suinteresuotosiomis 
šalimis.
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Or. en

Pagrindimas

Dėl nacionalinių veiksmų planų valstybių narių lygmeniu atsirastų papildoma našta, neturinti 
aiškios papildomos naudos. Taip atsirastų dvigubas reglamentavimas, nes pagal bendros 
žemės ūkio politikos antrąjį ramstį kartu su siūlomais veiksmų planais būtų taikomos ir 
agrarinės aplinkosaugos priemonės. Todėl valstybės narės turėtų taikyti priemones, kuriomis 
būtų skatinamas tvarus miškų tvarkymas ir tvari žemėtvarka.

Pakeitimas 270
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip per šešis mėnesius po
kiekvieno I priede nustatyto ataskaitinio 
laikotarpio pradžios valstybės narės 
parengia ir Komisijai perduoda LULUCF 
veiksmų planų, kuriais siekiama, vykdant 
3 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą, riboti 
arba mažinti išmetamą ir išlaikyti 
nepakitusį ar didinti šalinamą ŠESD kiekį, 
projektus. Valstybės narės užtikrina, kad 
būtų konsultuojamasi su plačiu 
suinteresuotųjų šalių ratu.

Ne vėliau kaip per vienus metus nuo
kiekvieno I priede nustatyto ataskaitinio 
laikotarpio pradžios valstybės narės kaip 
atskirą dokumentą arba kaip aiškiai 
nurodytą savo nacionalinių išmetamo 
anglies dioksido kiekio mažinimu 
grindžiamos plėtros strategijų dalį
parengia ir Komisijai perduoda LULUCF 
veiksmų planus, kuriais siekiama, vykdant 
3 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą, riboti 
arba mažinti išmetamą ir išlaikyti 
nepakitusį ar didinti šalinamą ŠESD kiekį. 
Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
konsultuojamasi su plačiu suinteresuotųjų 
šalių ratu.

Or. en

Pakeitimas 271
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip per šešis mėnesius po
kiekvieno I priede nustatyto ataskaitinio 
laikotarpio pradžios valstybės narės 
parengia ir Komisijai perduoda LULUCF 
veiksmų planų, kuriais siekiama, vykdant 
3 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą, riboti 
arba mažinti išmetamą ir išlaikyti 
nepakitusį ar didinti šalinamą ŠESD kiekį, 
projektus. Valstybės narės užtikrina, kad 
būtų konsultuojamasi su plačiu 
suinteresuotųjų šalių ratu.

Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo
kiekvieno I priede nustatyto ataskaitinio 
laikotarpio pradžios valstybės narės 
LULUCF veiksmų planuose paaiškina 
konkrečias pastangas, kuriomis siekiama, 
vykdant 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
veiklą, riboti arba mažinti išmetamą ir 
išlaikyti nepakitusį ar didinti šalinamą 
ŠESD kiekį, ir perduoda Komisijai šiuos 
planus. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
konsultuojamasi su plačiu suinteresuotųjų 
šalių atstovų ratu.

Or. de

Pakeitimas 272
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

LULUCF veiksmų planų projektai apima 
atitinkamą I priede nurodytą ataskaitinį 
laikotarpį.

Jei valstybė narė praneša apie LULUCF 
veiksmus, įgyvendindama Reglamentą 
(ES) Nr. .../... [Komisijos pasiūlymas dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei 
ataskaitų ir kitos su klimato kaita 
susijusios nacionalinio bei Sąjungos 
lygmens informacijos teikimo 
mechanizmo (COM(2011) 0789 final –
2011/0372 (COD)], taikomos atitinkamos 
tame reglamente nustatytos ataskaitų 
teikimo datos.
LULUCF veiksmai apima atitinkamą 
I priede nurodytą ataskaitinį laikotarpį.

Or. en
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Pakeitimas 273
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

LULUCF veiksmų planų projektai apima 
atitinkamą I priede nurodytą ataskaitinį 
laikotarpį.

LULUCF veiksmų planai apima 
atitinkamą I priede nurodytą ataskaitinį 
laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Dėl nacionalinių veiksmų planų valstybių narių lygmeniu atsirastų papildoma našta, neturinti 
aiškios papildomos naudos. Taip atsirastų dvigubas reglamentavimas, nes pagal bendros 
žemės ūkio politikos antrąjį ramstį kartu su siūlomais veiksmų planais būtų taikomos ir 
agrarinės aplinkosaugos priemonės. Todėl valstybės narės turėtų taikyti priemones, kuriomis 
būtų skatinamas tvarus miškų tvarkymas ir tvari žemėtvarka.

Pakeitimas 274
Gaston Franco, Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant padėti Komisijai vertinti 
nacionalinius veiksmų planus sudaroma 
ad hoc ekspertų darbo grupė.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų kuo geriau suvokiamos valstybių narių taikomos priemonės, 
Europos Komisijai turėtų padėti aukšto lygio technikos/LULUCF ekspertų grupė.

Pakeitimas 275
Christofer Fjellner
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Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės į LULUCF veiksmų 
planų projektus įtraukia šią toliau 
nurodytą informaciją, susijusią su 
kiekviena 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
veikla:

Išbraukta.

(a) ankstesnių ŠESD išmetimo ir 
pašalinimo tendencijų aprašymą,
(b) atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu 
numatomą išmesti ir pašalinti ŠESD 
kiekį,
(c) gebėjimo riboti ar mažinti išmetamą ir 
išlaikyti nepakitusį ar didinti pašalinamą 
ŠESD kiekį analizę,
(d) priemonių, įskaitant, jei tinka, 
nurodytas IV priede, kurios turi būti 
priimtos siekiant išnaudoti klimato kaitos 
švelninimo potencialą, jei jis buvo 
nustatytas atlikus c punkte nurodytą 
analizę, sąrašą,
(e) politikos veiksmus, kuriais numatoma 
įgyvendinti d punkte nurodytas 
priemones, įskaitant tų priemonių 
numatomo poveikio išmetamam ir 
pašalinamam ŠESD kiekiui aprašymą,
(f) d punkte nurodytų priemonių 
priėmimo ir įgyvendinimo tvarkaraštį.

Or. sv

Pakeitimas 276
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės į LULUCF veiksmų 2. Valstybės narės svarsto galimybę į 
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planų projektus įtraukia šią toliau nurodytą 
informaciją, susijusią su kiekviena 3 
straipsnio 1 dalyje nurodyta veikla:

LULUCF veiksmų planų projektus įtraukti
šią toliau nurodytą informaciją, susijusią su 
kiekviena 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
veikla:

Or. en

Pakeitimas 277
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės į LULUCF veiksmų
planų projektus įtraukia šią toliau 
nurodytą informaciją, susijusią su 
kiekviena 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
veikla:

2. Valstybės narės svarsto galimybę į 
LULUCF veiksmus įtraukti šią toliau 
nurodytą informaciją, susijusią su 
kiekviena 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
veikla:

Or. en

Pakeitimas 278
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės į LULUCF veiksmų 
planų projektus įtraukia šią toliau 
nurodytą informaciją, susijusią su 
kiekviena 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
veikla:

2. Valstybės narės svarsto galimybę į 
LULUCF veiksmų planus įtraukti šią 
toliau nurodytą informaciją, susijusią su 
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, ir 
tais atvejais, kai jau taikomos sistemos ir 
galima gauti duomenis, susijusius su 
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa:

Or. en
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Pagrindimas

Dėl nacionalinių veiksmų planų valstybių narių lygmeniu atsirastų papildoma našta, neturinti 
aiškios papildomos naudos. Taip atsirastų dvigubas reglamentavimas, nes pagal bendros 
žemės ūkio politikos antrąjį ramstį kartu su siūlomais veiksmų planais būtų taikomos ir 
agrarinės aplinkosaugos priemonės. Todėl valstybės narės turėtų taikyti priemones, kuriomis 
būtų skatinamas tvarus miškų tvarkymas ir tvari žemėtvarka.

Pakeitimas 279
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės į LULUCF veiksmų 
planų projektus įtraukia šią toliau nurodytą 
informaciją, susijusią su kiekviena 3 
straipsnio 1 dalyje nurodyta veikla:

2. Valstybės narės svarsto galimybę į 
LULUCF veiksmų planų projektus įtraukti 
šią toliau nurodytą informaciją, susijusią su 
kiekviena 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
veikla:

Or. en

Pakeitimas 280
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) gebėjimo riboti ar mažinti išmetamą ir 
išlaikyti nepakitusį ar didinti pašalinamą 
ŠESD kiekį analizę,

(c) gebėjimo riboti ar mažinti išmetamą ir 
išlaikyti nepakitusį ar didinti pašalinamą 
ŠESD kiekį analizę, taip pat pakeičiant 
intensyviai ŠESD išmetančias medžiagas 
ir energijos žaliavas.

Or. en

Pakeitimas 281
Kārlis Šadurskis
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Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) priemonių, įskaitant, jei tinka, 
nurodytas IV priede, kurios turi būti 
priimtos siekiant išnaudoti klimato kaitos 
švelninimo potencialą, jei jis buvo 
nustatytas atlikus c punkte nurodytą 
analizę, sąrašą,

(d) priemonių, įskaitant, jei tinka, tiesiogiai 
kiekvienos valstybės narės, nustačiusios 
tinkamiausias nacionalines aplinkybes 
atitinkančias priemones (bet jomis 
neapsiribojant), nurodytas IV priede, 
kurios turi būti priimtos siekiant išnaudoti 
klimato kaitos švelninimo potencialą, jei jis 
buvo nustatytas atlikus c punkte nurodytą 
analizę, sąrašą,

Or. en

Pakeitimas 282
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) priemonių, įskaitant, jei tinka, 
nurodytas IV priede, kurios turi būti 
priimtos siekiant išnaudoti klimato kaitos 
švelninimo potencialą, jei jis buvo 
nustatytas atlikus c punkte nurodytą 
analizę, sąrašą,

(d) numatytų politikos sričių, kuriomis 
būtų skatinamas ir plėtojamas tvarus 
miškų tvarkymas ir tvari žemėtvarka. 
Valstybės narės gali paprašyti Komisijos 
pateikti technines veiklos gaires dėl šiame 
punkte išdėstytų klausimų,

Or. en

Pagrindimas

Dėl nacionalinių veiksmų planų valstybių narių lygmeniu atsirastų papildoma našta, neturinti 
aiškios papildomos naudos. Taip atsirastų dvigubas reglamentavimas, nes pagal bendros 
žemės ūkio politikos antrąjį ramstį kartu su siūlomais veiksmų planais būtų taikomos ir 
agrarinės aplinkosaugos priemonės. Todėl valstybės narės turėtų taikyti priemones, kuriomis 
būtų skatinamas tvarus miškų tvarkymas ir tvari žemėtvarka.
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Pakeitimas 283
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) politikos veiksmus, kuriais numatoma 
įgyvendinti d punkte nurodytas 
priemones, įskaitant tų priemonių 
numatomo poveikio išmetamam ir 
pašalinamam ŠESD kiekiui aprašymą,

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl nacionalinių veiksmų planų valstybių narių lygmeniu atsirastų papildoma našta, neturinti 
aiškios papildomos naudos. Taip atsirastų dvigubas reglamentavimas, nes pagal bendros 
žemės ūkio politikos antrąjį ramstį kartu su siūlomais veiksmų planais būtų taikomos ir 
agrarinės aplinkosaugos priemonės. Todėl valstybės narės turėtų taikyti priemones, kuriomis 
būtų skatinamas tvarus miškų tvarkymas ir tvari žemėtvarka.

Pakeitimas 284
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) d punkte nurodytų priemonių 
priėmimo ir įgyvendinimo tvarkaraštį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl nacionalinių veiksmų planų valstybių narių lygmeniu atsirastų papildoma našta, neturinti 
aiškios papildomos naudos. Taip atsirastų dvigubas reglamentavimas, nes pagal bendros 
žemės ūkio politikos antrąjį ramstį kartu su siūlomais veiksmų planais būtų taikomos ir 
agrarinės aplinkosaugos priemonės. Todėl valstybės narės turėtų taikyti priemones, kuriomis 
būtų skatinamas tvarus miškų tvarkymas ir tvari žemėtvarka.



PE494.534v01-00 46/67 AM\909714LT.doc

LT

Pakeitimas 285
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) d punkte nurodytų priemonių priėmimo 
ir įgyvendinimo tvarkaraštį.

(f) d punkte nurodytų priemonių priėmimo 
ir įgyvendinimo orientacinį tvarkaraštį.

Or. en

Pakeitimas 286
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija teikia valstybėms narėms 
rekomendacijas bei techninę pagalbą ir 
priima konkrečias LULUCF veiksmų 
planų gaires.

Or. en

Pakeitimas 287
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei valstybės narės turi parengusios 
nacionalines žemės ūkio ir miškininkystės 
sektorių veiklos programas arba veiksmų 
planus ir jei šios programos yra panašios į 
IV priede nuodytas priemones, valstybės 
narės gali naudoti šias programas ir 
veiksmų planus vietoj LULUCF veiksmų 
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planų.

Or. en

Pakeitimas 288
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. LULUCF veiksmų planuose valstybės 
narės nustato tikslus, t. y., vykdant šiame 
sprendime nurodytą veiklą, riboti arba 
mažinti išmetamą ir išlaikyti nepakitusį ar 
didinti šalinamą ŠESD kiekį, siekiant 
išnaudoti klimato kaitos švelninimo 
potencialą. Valstybės narės bet kokiu 
atveju užtikrina, kad atitinkamas jų 
šalinamas ŠESD kiekis nemažėtų, o 
LULUCF sektoriuje išmetamas ŠESD 
kiekis būtų mažesnis, palyginti su 2005 m. 
lygiu.

Or. en

Pakeitimas 289
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija valstybės narės LULUCF 
veiksmų plano projektą įvertina per tris 
mėnesius nuo tos valstybės narės visos 
susijusios informacijos gavimo dienos. 
Komisija paskelbia to vertinimo rezultatus 
ir gali prireikus paskelbti rekomendacijas, 
siekdama paskatinti valstybes nares dėti 
daugiau pastangų, kad būtų ribojamas ar 

Išbraukta.
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mažinamas išmetamas ir išlaikomas 
nepakitęs ar didinamas pašalinamas 
ŠESD kiekis.
Valstybės narės tinkamai atsižvelgia į 
Komisijos išvadas ir per tris mėnesius nuo 
Komisijos vertinimo gavimo dienos 
LULUCF veiksmų planus paskelbia 
elektronine forma ir pateikia visuomenei.

Or. en

Pakeitimas 290
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija valstybės narės LULUCF 
veiksmų plano projektą įvertina per tris 
mėnesius nuo tos valstybės narės visos 
susijusios informacijos gavimo dienos. 
Komisija paskelbia to vertinimo rezultatus 
ir gali prireikus paskelbti rekomendacijas, 
siekdama paskatinti valstybes nares dėti 
daugiau pastangų, kad būtų ribojamas ar 
mažinamas išmetamas ir išlaikomas 
nepakitęs ar didinamas pašalinamas 
ŠESD kiekis.

Išbraukta.

Valstybės narės tinkamai atsižvelgia į 
Komisijos išvadas ir per tris mėnesius nuo 
Komisijos vertinimo gavimo dienos 
LULUCF veiksmų planus paskelbia 
elektronine forma ir pateikia visuomenei.

Or. en

Pakeitimas 291
Jolanta Emilia Hibner
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Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija valstybės narės LULUCF 
veiksmų plano projektą įvertina per tris 
mėnesius nuo tos valstybės narės visos 
susijusios informacijos gavimo dienos. 
Komisija paskelbia to vertinimo rezultatus 
ir gali prireikus paskelbti rekomendacijas, 
siekdama paskatinti valstybes nares dėti 
daugiau pastangų, kad būtų ribojamas ar 
mažinamas išmetamas ir išlaikomas 
nepakitęs ar didinamas pašalinamas 
ŠESD kiekis.

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 292
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija valstybės narės LULUCF 
veiksmų plano projektą įvertina per tris 
mėnesius nuo tos valstybės narės visos 
susijusios informacijos gavimo dienos. 
Komisija paskelbia to vertinimo rezultatus 
ir gali prireikus paskelbti rekomendacijas, 
siekdama paskatinti valstybes nares dėti 
daugiau pastangų, kad būtų ribojamas ar 
mažinamas išmetamas ir išlaikomas 
nepakitęs ar didinamas pašalinamas 
ŠESD kiekis.

Išbraukta.

Or. sv

Pakeitimas 293
Horst Schnellhardt
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Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija valstybės narės LULUCF 
veiksmų plano projektą įvertina per tris 
mėnesius nuo tos valstybės narės visos 
susijusios informacijos gavimo dienos. 
Komisija paskelbia to vertinimo rezultatus 
ir gali prireikus paskelbti rekomendacijas, 
siekdama paskatinti valstybes nares dėti 
daugiau pastangų, kad būtų ribojamas ar 
mažinamas išmetamas ir išlaikomas 
nepakitęs ar didinamas pašalinamas ŠESD 
kiekis.

Komisija valstybės narės LULUCF 
veiksmų plano projektą įvertina per tris 
mėnesius nuo tos valstybės narės visos 
susijusios informacijos gavimo dienos. 
Komisija paskelbia to vertinimo rezultatus 
ir gali prireikus paskelbti įgyvendinamas
rekomendacijas, siekdama paskatinti 
valstybes nares dėti daugiau pastangų, kad 
būtų ribojamas ar mažinamas išmetamas ir 
išlaikomas nepakitęs ar didinamas 
pašalinamas ŠESD kiekis.

Or. de

Pakeitimas 294
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija valstybės narės LULUCF 
veiksmų plano projektą įvertina per tris 
mėnesius nuo tos valstybės narės visos 
susijusios informacijos gavimo dienos. 
Komisija paskelbia to vertinimo rezultatus 
ir gali prireikus paskelbti rekomendacijas, 
siekdama paskatinti valstybes nares dėti 
daugiau pastangų, kad būtų ribojamas ar 
mažinamas išmetamas ir išlaikomas 
nepakitęs ar didinamas pašalinamas 
ŠESD kiekis.

Siekdama sudaryti valstybėms narėms 
palankesnes sąlygas dalytis žiniomis ir 
keistis geriausia patirtimi, Komisija gali
rinkti informaciją apie valstybių narių 
veiksmus ir skelbti ją ataskaitoje.

Or. en
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Pakeitimas 295
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija valstybės narės LULUCF 
veiksmų plano projektą įvertina per tris 
mėnesius nuo tos valstybės narės visos 
susijusios informacijos gavimo dienos. 
Komisija paskelbia to vertinimo rezultatus 
ir gali prireikus paskelbti rekomendacijas, 
siekdama paskatinti valstybes nares dėti 
daugiau pastangų, kad būtų ribojamas ar 
mažinamas išmetamas ir išlaikomas 
nepakitęs ar didinamas pašalinamas 
ŠESD kiekis.

Siekdama sudaryti valstybėms narėms 
palankesnes sąlygas dalytis žiniomis ir 
keistis geriausia patirtimi, Komisija gali
apibendrinti savo išvadas, įvertinusi visų 
valstybių narių LULUCF veiksmų planus.

Or. en

Pakeitimas 296
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija valstybės narės LULUCF 
veiksmų plano projektą įvertina per tris 
mėnesius nuo tos valstybės narės visos 
susijusios informacijos gavimo dienos. 
Komisija paskelbia to vertinimo rezultatus 
ir gali prireikus paskelbti rekomendacijas, 
siekdama paskatinti valstybes nares dėti 
daugiau pastangų, kad būtų ribojamas ar 
mažinamas išmetamas ir išlaikomas 
nepakitęs ar didinamas pašalinamas ŠESD 
kiekis.

Komisija dėl LULUCF veiksmų planų 
konsultuojasi su valstybėmis narėmis. 
Sutikus valstybėms narėms, Komisija 
paskelbia šių konsultacijų rezultatus ir 
prireikus gali paskelbti rekomendacijas, 
siekdama paskatinti valstybes nares dėti 
daugiau pastangų, kad būtų ribojamas ar 
mažinamas išmetamas ir išlaikomas 
nepakitęs ar didinamas pašalinamas ŠESD 
kiekis.

Or. de
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Pakeitimas 297
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija valstybės narės LULUCF 
veiksmų plano projektą įvertina per tris 
mėnesius nuo tos valstybės narės visos 
susijusios informacijos gavimo dienos. 
Komisija paskelbia to vertinimo rezultatus 
ir gali prireikus paskelbti rekomendacijas, 
siekdama paskatinti valstybes nares dėti 
daugiau pastangų, kad būtų ribojamas ar 
mažinamas išmetamas ir išlaikomas 
nepakitęs ar didinamas pašalinamas 
ŠESD kiekis.

Komisija paskelbia valstybių narių 
veiksmų planų suvestinę ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Dėl nacionalinių veiksmų planų valstybių narių lygmeniu atsirastų papildoma našta, neturinti 
aiškios papildomos naudos. Taip atsirastų dvigubas reglamentavimas, nes pagal bendros 
žemės ūkio politikos antrąjį ramstį kartu su siūlomais veiksmų planais būtų taikomos ir 
agrarinės aplinkosaugos priemonės. Todėl valstybės narės turėtų taikyti priemones, kuriomis 
būtų skatinamas tvarus miškų tvarkymas ir tvari žemėtvarka.

Pakeitimas 298
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija valstybės narės LULUCF 
veiksmų plano projektą įvertina per tris 
mėnesius nuo tos valstybės narės visos 
susijusios informacijos gavimo dienos. 
Komisija paskelbia to vertinimo rezultatus 
ir gali prireikus paskelbti rekomendacijas, 
siekdama paskatinti valstybes nares dėti 
daugiau pastangų, kad būtų ribojamas ar 

Gavusi iš valstybių narių visą susijusią 
informaciją, Komisija valstybės narės 
LULUCF veiksmų planą įvertina per tris 
mėnesius ir nustato, ar valstybė narė
laikėsi gairių ir reikalavimų. Komisija 
paskelbia to vertinimo rezultatus ir gali 
prireikus paskelbti rekomendacijas, 
siekdama paskatinti valstybes nares dėti 
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mažinamas išmetamas ir išlaikomas 
nepakitęs ar didinamas pašalinamas ŠESD 
kiekis.

daugiau pastangų, kad būtų ribojamas ar 
mažinamas išmetamas ir išlaikomas 
nepakitęs ar didinamas pašalinamas ŠESD 
kiekis.

Or. de

Pakeitimas 299
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės tinkamai atsižvelgia į 
Komisijos išvadas ir per tris mėnesius nuo 
Komisijos vertinimo gavimo dienos 
LULUCF veiksmų planus paskelbia 
elektronine forma ir pateikia visuomenei.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 300
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės tinkamai atsižvelgia į 
Komisijos išvadas ir per tris mėnesius nuo 
Komisijos vertinimo gavimo dienos 
LULUCF veiksmų planus paskelbia 
elektronine forma ir pateikia visuomenei.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl nacionalinių veiksmų planų valstybių narių lygmeniu atsirastų papildoma našta, neturinti 
aiškios papildomos naudos. Taip atsirastų dvigubas reglamentavimas, nes pagal bendros 
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žemės ūkio politikos antrąjį ramstį kartu su siūlomais veiksmų planais būtų taikomos ir 
agrarinės aplinkosaugos priemonės. Todėl valstybės narės turėtų taikyti priemones, kuriomis 
būtų skatinamas tvarus miškų tvarkymas ir tvari žemėtvarka.

Pakeitimas 301
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės tinkamai atsižvelgia į
Komisijos išvadas ir per tris mėnesius nuo 
Komisijos vertinimo gavimo dienos 
LULUCF veiksmų planus paskelbia 
elektronine forma ir pateikia visuomenei.

Valstybės narės susipažįsta su Komisijos 
vertinimo išvadomis ir per tris mėnesius 
nuo Komisijos vertinimo gavimo dienos 
LULUCF veiksmų planus paskelbia 
elektronine forma ir pateikia visuomenei.

Or. de

Pakeitimas 302
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės tinkamai atsižvelgia į 
Komisijos išvadas ir per tris mėnesius nuo 
Komisijos vertinimo gavimo dienos 
LULUCF veiksmų planus paskelbia 
elektronine forma ir pateikia visuomenei.

Valstybės narės tinkamai atsižvelgia į 
konsultacijų su Komisija išvadas.

Or. de

Pakeitimas 303
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Iki kiekvieno I priede nustatyto 
ataskaitinio laikotarpio vidurio ir 
kiekvieno I priede nustatyto ataskaitinio 
laikotarpio pabaigos valstybės narės 
pateikia Komisijai ataskaitą, kurioje 
aprašo savo LULUCF veiksmų planų 
įgyvendinimo pažangą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 304
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Iki kiekvieno I priede nustatyto 
ataskaitinio laikotarpio vidurio ir kiekvieno 
I priede nustatyto ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos valstybės narės pateikia 
Komisijai ataskaitą, kurioje aprašo savo 
LULUCF veiksmų planų įgyvendinimo 
pažangą.

4. Iki kiekvieno I priede nustatyto 
ataskaitinio laikotarpio vidurio ir kiekvieno 
I priede nustatyto ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos valstybės narės pateikia 
Komisijai ataskaitą, kurioje aprašo savo 
LULUCF veiksmų įgyvendinimo pažangą, 
prireikus vykdydamos Reglamente (ES) 
Nr. .../... [Komisijos pasiūlymas dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei 
ataskaitų ir kitos su klimato kaita 
susijusios nacionalinio bei Sąjungos 
lygmens informacijos teikimo 
mechanizmo (COM(2011) 0789 final –
2011/0372 (COD)] joms nustatytus 
ataskaitų teikimo įpareigojimus.
Pagal 1 ir 4 dalis valstybės narės pateikia 
visuomenei ataskaitas per tris mėnesius 
nuo jų pateikimo Komisijai dienos.

Or. en
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Pakeitimas 305
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Iki kiekvieno I priede nustatyto 
ataskaitinio laikotarpio vidurio ir
kiekvieno I priede nustatyto ataskaitinio 
laikotarpio pabaigos valstybės narės 
pateikia Komisijai ataskaitą, kurioje aprašo 
savo LULUCF veiksmų planų 
įgyvendinimo pažangą.

4. Iki kiekvieno I priede nustatyto 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos valstybės 
narės pateikia Komisijai ataskaitą, kurioje 
aprašo savo LULUCF veiksmų planų 
įgyvendinimo pažangą.

Komisija paskelbia valstybių narių 
veiksmų planų įgyvendinimo pažangos 
suvestinę ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Dėl nacionalinių veiksmų planų valstybių narių lygmeniu atsirastų papildoma našta, neturinti 
aiškios papildomos naudos. Taip atsirastų dvigubas reglamentavimas, nes pagal bendros 
žemės ūkio politikos antrąjį ramstį kartu su siūlomais veiksmų planais būtų taikomos ir 
agrarinės aplinkosaugos priemonės. Todėl valstybės narės turėtų taikyti priemones, kuriomis 
būtų skatinamas tvarus miškų tvarkymas ir tvari žemėtvarka.

Pakeitimas 306
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija per šešis mėnesius nuo 4 
dalyje nurodytų ataskaitų gavimo dienos 
įvertina, kaip valstybės narės įgyvendina 
LULUCF veiksmų planus.

Išbraukta.

Komisija paskelbia tas ataskaitas ir to 
vertinimo rezultatus ir gali prireikus 
paskelbti rekomendacijas, siekdama 
paskatinti valstybes nares dėti daugiau 
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pastangų, kad būtų ribojamas ar 
mažinamas išmetamas ir išlaikomas 
nepakitęs ar didinamas pašalinamas 
ŠESD kiekis. Į Komisijos išvadas 
valstybės narės tinkamai atsižvelgia.

Or. en

Pakeitimas 307
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija per šešis mėnesius nuo 4 
dalyje nurodytų ataskaitų gavimo dienos 
įvertina, kaip valstybės narės įgyvendina 
LULUCF veiksmų planus.

Išbraukta.

Komisija paskelbia tas ataskaitas ir to 
vertinimo rezultatus ir gali prireikus 
paskelbti rekomendacijas, siekdama 
paskatinti valstybes nares dėti daugiau 
pastangų, kad būtų ribojamas ar 
mažinamas išmetamas ir išlaikomas 
nepakitęs ar didinamas pašalinamas 
ŠESD kiekis. Į Komisijos išvadas 
valstybės narės tinkamai atsižvelgia.

Or. en

Pagrindimas

Dėl nacionalinių veiksmų planų valstybių narių lygmeniu atsirastų papildoma našta, neturinti 
aiškios papildomos naudos. Taip atsirastų dvigubas reglamentavimas, nes pagal bendros 
žemės ūkio politikos antrąjį ramstį kartu su siūlomais veiksmų planais būtų taikomos ir 
agrarinės aplinkosaugos priemonės. Todėl valstybės narės turėtų taikyti priemones, kuriomis 
būtų skatinamas tvarus miškų tvarkymas ir tvari žemėtvarka.

Pakeitimas 308
Kārlis Šadurskis
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Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija per šešis mėnesius nuo 4 
dalyje nurodytų ataskaitų gavimo dienos 
įvertina, kaip valstybės narės įgyvendina 
LULUCF veiksmų planus.

Išbraukta.

Komisija paskelbia tas ataskaitas ir to 
vertinimo rezultatus ir gali prireikus 
paskelbti rekomendacijas, siekdama 
paskatinti valstybes nares dėti daugiau 
pastangų, kad būtų ribojamas ar 
mažinamas išmetamas ir išlaikomas 
nepakitęs ar didinamas pašalinamas 
ŠESD kiekis. Į Komisijos išvadas 
valstybės narės tinkamai atsižvelgia.

Or. en

Pakeitimas 309
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija per šešis mėnesius nuo 4 dalyje 
nurodytų ataskaitų gavimo dienos 
įvertina, kaip valstybės narės įgyvendina 
LULUCF veiksmų planus.

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 310
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 5 dalies antra pastraipa



AM\909714LT.doc 59/67 PE494.534v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija paskelbia tas ataskaitas ir to 
vertinimo rezultatus ir gali prireikus 
paskelbti rekomendacijas, siekdama 
paskatinti valstybes nares dėti daugiau 
pastangų, kad būtų ribojamas ar 
mažinamas išmetamas ir išlaikomas 
nepakitęs ar didinamas pašalinamas ŠESD 
kiekis.

Komisija paskelbia tas ataskaitas ir to 
vertinimo rezultatus ir gali prireikus 
paskelbti įgyvendinamas rekomendacijas, 
siekdama paskatinti valstybes nares dėti 
daugiau pastangų, kad būtų ribojamas ar 
mažinamas išmetamas ir išlaikomas 
nepakitęs ar didinamas pašalinamas ŠESD 
kiekis.

Or. de

Pakeitimas 311
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija paskelbia tas ataskaitas ir to 
vertinimo rezultatus ir gali prireikus
paskelbti rekomendacijas, siekdama 
paskatinti valstybes nares dėti daugiau 
pastangų, kad būtų ribojamas ar 
mažinamas išmetamas ir išlaikomas 
nepakitęs ar didinamas pašalinamas ŠESD 
kiekis. Į Komisijos išvadas valstybės narės 
tinkamai atsižvelgia.

Komisija prireikus paskelbia tas ataskaitas 
ir to vertinimo rezultatus, siekdama 
paskatinti valstybes nares dėti daugiau 
pastangų, kad būtų ribojamas ar 
mažinamas išmetamas ir išlaikomas 
nepakitęs ar didinamas pašalinamas ŠESD 
kiekis.

Or. en

Pakeitimas 312
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis



PE494.534v01-00 60/67 AM\909714LT.doc

LT

Įpareigojimai teikti ataskaitas ir vykdyti 
stebėseną

Įgyvendindamos Reglamentą (ES) 
Nr. .../... [Komisijos pasiūlymas dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei 
ataskaitų ir kitos su klimato kaita 
susijusios nacionalinio bei Sąjungos 
lygmens informacijos teikimo 
mechanizmo (COM(2011) 0789 final –
2011/0372 (COD)], valstybės narės laikosi 
savo įsipareigojimų vykdyti stebėseną ir 
teikti ataskaitas, susijusias su vykdant 
šiame sprendime nurodytą veiklą 
išmetamu ir pašalinamu ŠESD kiekiu.

Or. en

Pagrindimas

Dėl nacionalinių veiksmų planų valstybių narių lygmeniu atsirastų papildoma našta, neturinti 
aiškios papildomos naudos. Šiame sprendime būtų tikslingiau išbraukti šią nuostatą ir 
pakeisti ją nuoroda į Reglamentą dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos 
bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens 
informacijos teikimo mechanizmo (COM(2011) 0789), dėl kurio šiuo metu vyksta derybos ir 
kuriame reikalaujama, kad valstybės narės vykdytų ES išmetamo ir pašalinamo ŠESD kiekio 
stebėseną ir teiktų ataskaitas.

Pakeitimas 313
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame sprendime nustatytas apskaitos 
taisykles Komisija persvarsto per metus 
nuo I priede nustatyto pirmo ataskaitinio 
laikotarpio pabaigos.

Šiame sprendime nustatytas apskaitos 
taisykles Komisija persvarsto per metus 
nuo I priede nustatyto pirmo ataskaitinio 
laikotarpio pabaigos, atsižvelgdama į 
tarptautines derybas ir JTBKKK.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas teikti nacionalines ataskaitas ir išvengti skirtingų 
sistemų iškraipymų, labai svarbu, kad ES LULUCF sistema atitiktų tarptautines taisykles. 
Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas teikti nacionalines ataskaitas ir užtikrinti nuoseklumą, 
siūloma derinti šią sistemą su tarptautine sistema (Sprendimas 16./CMP.1).

Pakeitimas 314
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 7 
dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 7 straipsnio 6 
dalyje ir 9 straipsnio 4 dalyje nurodyti 
įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam
laikotarpiui nuo šio sprendimo įsigaliojimo 
dienos.

2. 2 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 6 
dalyje ir 9 straipsnio 4 dalyje nurodyti 
įgaliojimai Komisijai suteikiami 
neilgesniam nei penkerių metų
laikotarpiui nuo šio sprendimo įsigaliojimo 
dienos.

Or. en

Pagrindimas

Nors pageidautina užtikrinti, kad Europoje būtų galima atsižvelgti į kintančią tarptautinę 
padėtį, o tam gali prireikti kai kurių deleguotųjų įgaliojimų, vis dėlto įgaliojimų rengti 
deleguotuosius aktus trukmė turėtų būti griežtai apribota. Be to, Komisija nepateikė 
priežasčių, dėl kurių sprendime siūlomi deleguotieji aktai turėtų galioti ilgiau nei 
įsipareigojimų laikotarpį.

Pakeitimas 315
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 7 
dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 7 straipsnio 6 
dalyje ir 9 straipsnio 4 dalyje nurodyti 
įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam 

2. 2 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 7 
dalyje, 7 straipsnio 6 dalyje ir 9 straipsnio 
4 dalyje nurodyti įgaliojimai Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 
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laikotarpiui nuo šio sprendimo įsigaliojimo 
dienos.

sprendimo įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 316
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 7 
dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 7 straipsnio 6 
dalyje ir 9 straipsnio 4 dalyje nurodyti 
įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šio sprendimo įsigaliojimo 
dienos.

2. 4 straipsnio 7 dalyje, 7 straipsnio 6 
dalyje ir 9 straipsnio 4 dalyje nurodyti 
įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šio sprendimo įsigaliojimo 
dienos.

Or. en

Pakeitimas 317
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 7 
dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 7 straipsnio 6 
dalyje ir 9 straipsnio 4 dalyje nurodytus 
įgaliojimus Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti. 
Sprendimu atšaukti įgaliojimus 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
suteikti įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja 
kitą dieną po jo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba
vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi 
poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų 
galiojimui.

3. 2 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 7 
dalyje, 7 straipsnio 6 dalyje ir 9 straipsnio 
4 dalyje nurodytus įgaliojimus Europos 
Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo 
metu atšaukti. Sprendimu atšaukti 
įgaliojimus nutraukiami tame sprendime 
nurodyti suteikti įgaliojimai. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų 
aktų galiojimui.
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Or. en

Pakeitimas 318
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 7 
dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 7 straipsnio 6 
dalyje ir 9 straipsnio 4 dalyje nurodytus 
įgaliojimus Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti. 
Sprendimu atšaukti įgaliojimus 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
suteikti įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja 
kitą dieną po jo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba 
vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi 
poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų 
galiojimui.

3. 2 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 7 
dalyje, 7 straipsnio 6 dalyje ir 9 straipsnio 
5 dalyje nurodytus įgaliojimus Europos 
Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo 
metu atšaukti. Sprendimu atšaukti 
įgaliojimus nutraukiami tame sprendime 
nurodyti suteikti įgaliojimai. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų 
aktų galiojimui.

Or. en

Pakeitimas 319
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 2 straipsnio 2 dalį, 4 straipsnio 7 
dalį, 6 straipsnio 9 dalį, 7 straipsnio 6 dalį 
ir 9 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos 
Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškė 
prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio 
pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek 
Taryba pranešė Komisijai, kad jie 

5. Pagal 2 straipsnio 2 dalį, 4 straipsnio 7 
dalį, 7 straipsnio 6 dalį ir 9 straipsnio 4 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuomet, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie prieštaravimų nepareikš. 
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prieštaravimų nepareikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 320
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 2 straipsnio 2 dalį, 4 straipsnio 7 
dalį, 6 straipsnio 9 dalį, 7 straipsnio 6 dalį 
ir 9 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos 
Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškė 
prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio 
pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek 
Taryba pranešė Komisijai, kad jie 
prieštaravimų nepareikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

5. Pagal 2 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 7 
dalį, 7 straipsnio 6 dalį ir 9 straipsnio 5 
dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja 
tik tuomet, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie prieštaravimų nepareikš. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 321
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis sprendimas įsigalioja 2013 m. sausio 1 
d.

Šis sprendimas įsigalioja 2014 m. sausio 
1 d.

Or. it
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Pakeitimas 322
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo lentelės antros eilutės antras stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
gruodžio 31 d.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
gruodžio 31 d.

Or. it

Pakeitimas 323
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
III priedo „Numatytosios pusėjimo vertės“ pirma eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 metai popieriui, 2 metai popieriui ir energijos gamybos 
tikslais nukirstam medžiui,

Or. de

Pakeitimas 324
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
IV priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Dėl nacionalinių veiksmų planų valstybių narių lygmeniu atsirastų papildoma našta, neturinti 
aiškios papildomos naudos. Taip atsirastų dvigubas reglamentavimas, nes pagal bendros 
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žemės ūkio politikos antrąjį ramstį kartu su siūlomais veiksmų planais būtų taikomos ir 
agrarinės aplinkosaugos priemonės.

Pakeitimas 325
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
IV priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukus visą IV priedą (LULUCF veiksmų planai) valstybių narių lygmeniu atsirastų 
papildoma našta, neturinti aiškios papildomos naudos. Taip atsirastų dvigubas 
reglamentavimas, nes pagal bendros žemės ūkio politikos antrąjį ramstį kartu būtų taikomos 
ir agrarinės aplinkosaugos priemonės.

Pakeitimas 326
Gaston Franco, Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl sprendimo
IV priedo g punkto penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nukirsto medžio produktų kaupiklio 
didinimas,

– nukirsto medžio produktų kaupiklio 
didinimas. Iš nukirsto medžio gauti 
medienos produktai taip pat yra svarbūs 
anglies kaupikliai, mediena turėtų būti 
laikoma energiją naudojančių žaliavų 
pakaitalu. Turėtų būti skatinama dažniau 
naudoti nukirsto medžio produktus 
statybos ir renovacijos bei viešųjų pirkimų 
srityse,

Or. en



AM\909714LT.doc 67/67 PE494.534v01-00

LT

Pagrindimas

Įgyvendinant tvarų miškų tvarkymą būtina nukirsti dalį medžių, nes taip atsiranda daugiau 
vietos likusiems medžiams augti ir gali sumažėti konkurencija dėl dirvožemio maistinių 
medžiagų ir saulės šviesos. Gamybos proceso metu naudojant pjautinę medieną, o ne 
medžiagas, kurioms reikia daug energijos sąnaudų, kovojama su šiltnamio efektu, pvz., 
betoną ar plieno konstrukcijas keičiant medienos karkasais arba sijomis.


