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Grozījums Nr. 199
Bas Eickhout

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ne vēlāk kā vienu gadu pirms katra 
uzskaites perioda beigām dalībvalstis 
paziņo Komisijai nākamajam uzskaites
periodam ierosinātos pārskatītos 
references līmeņus, kas noteikti saskaņā 
ar Lēmuma -/CMP.7 metodiku minētajā 
lēmumā norādīto references līmeņu 
aprēķināšanai.

4. Periodam pēc 2020. gada izmanto uz 
zemes resursiem balstītu visaptverošu 
uzskaiti.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Durbanas 2011. gada nolīgumiem uz visām UNFCCC līgumslēdzējām pusēm 
attieksies jauns tiesisks regulējums periodam pēc 2020. gada. Būtu jāpieņem uz zemes 
resursiem balstīta visaptveroša uzskaite saistībā ar jauno instrumentu un jaunajiem mērķiem, 
kas aizstāj pašreizējos Kioto protokola uzskaties noteikumus, kuri ir bijuši par iemeslu 
(dažām) izmaiņām oglekļa krājumos LULUCF sektorā.

Grozījums Nr. 200
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ne vēlāk kā vienu gadu pirms katra 
uzskaites perioda beigām dalībvalstis 
paziņo Komisijai nākamajam uzskaites 
periodam ierosinātos pārskatītos references 
līmeņus, kas noteikti saskaņā ar Lēmuma -
/CMP.7 metodiku minētajā lēmumā 
norādīto references līmeņu aprēķināšanai.

4. Ne vēlāk kā vienu gadu pirms katra 
uzskaites perioda beigām dalībvalstis 
paziņo Komisijai nākamajam uzskaites 
periodam pārskatītos references līmeņus, 
kas noteikti saskaņā ar Lēmuma -/CMP.7 
metodiku minētajā lēmumā norādīto 
references līmeņu aprēķināšanai.
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Or. en

Grozījums Nr. 201
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ne vēlāk kā vienu gadu pirms katra 
uzskaites perioda beigām dalībvalstis 
paziņo Komisijai nākamajam uzskaites 
periodam ierosinātos pārskatītos
references līmeņus, kas noteikti saskaņā ar
Lēmuma -/CMP.7 metodiku minētajā
lēmumā norādīto references līmeņu 
aprēķināšanai.

4. References līmeņiem mežu 
apsaimniekošanai jābūt identiskiem tiem, 
kas noteikti UNFCCC vai Kioto protokola 
struktūru pieņemtajos aktos. Ne vēlāk kā 
vienu gadu pirms katra uzskaites perioda 
beigām dalībvalstis paziņo Komisijai 
nākamajam uzskaites periodam jaunus
references līmeņus, kas noteikti saskaņā ar
Lēmumu 2/CMP.6 un  2/CMP.7 procesu 
un metodiku Lēmumā 2/CMP.7 norādīto 
references līmeņu aprēķināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ne vēlāk kā vienu gadu pirms katra 
uzskaites perioda beigām dalībvalstis 
paziņo Komisijai nākamajam uzskaites 
periodam ierosinātos pārskatītos
references līmeņus, kas noteikti saskaņā ar
Lēmuma -/CMP.7 metodiku minētajā
lēmumā norādīto references līmeņu 
aprēķināšanai.

4. Ne vēlāk kā vienu gadu pirms katra 
uzskaites perioda beigām dalībvalstis 
paziņo Komisijai nākamajam uzskaites 
periodam jaunus references līmeņus, kas 
noteikti saskaņā ar Lēmumu -2/CMP.6 un  
2/CMP.7 procesu un metodiku Lēmumā
2/CMP.7 norādīto references līmeņu 
aprēķināšanai. References līmeņiem mežu 
apsaimniekošanai jābūt identiskiem tiem, 
kas noteikti UNFCCC vai Kioto protokola 
struktūru pieņemtajos aktos.
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Or. en

Grozījums Nr. 203
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ne vēlāk kā vienu gadu pirms katra 
uzskaites perioda beigām dalībvalstis 
paziņo Komisijai nākamajam uzskaites 
periodam ierosinātos pārskatītos references 
līmeņus, kas noteikti saskaņā ar Lēmuma -
/CMP.7 metodiku minētajā lēmumā 
norādīto references līmeņu aprēķināšanai.

4. Ne vēlāk kā vienu gadu pirms katra 
uzskaites perioda beigām dalībvalstis 
paziņo Komisijai nākamajam uzskaites 
periodam pārskatītos references līmeņus, 
kas noteikti saskaņā ar Lēmuma -/CMP.7 
metodiku minētajā lēmumā norādīto 
references līmeņu aprēķināšanai.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis iesniedz references līmeņus, nevis ierosinātos references līmeņus, jo šis ir 
subsidiaritātes jautājums.

Grozījums Nr. 204
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja attiecīgie Lēmuma -/CMP.7 
noteikumi tiek mainīti, dalībvalstis ne 
vēlāk kā sešus mēnešus pēc šādu izmaiņu 
pieņemšanas paziņo Komisijai ierosinātos
pārskatītos references līmeņus, kuros 
atspoguļotas minētās izmaiņas.

5. Ja attiecīgie Lēmuma -/CMP.7 
noteikumi tiek mainīti, dalībvalstis ne 
vēlāk kā sešus mēnešus pēc šādu izmaiņu 
pieņemšanas paziņo Komisijai pārskatītos 
references līmeņus, kuros atspoguļotas 
minētās izmaiņas.

Or. en
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Grozījums Nr. 205
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja attiecīgie Lēmuma -/CMP.7 
noteikumi tiek mainīti, dalībvalstis ne 
vēlāk kā sešus mēnešus pēc šādu izmaiņu 
pieņemšanas paziņo Komisijai ierosinātos 
pārskatītos references līmeņus, kuros 
atspoguļotas minētās izmaiņas.

5. Ja Lēmuma 2/CMP.7 noteikumi tiek 
mainīti, tādējādi ietekmējot gada ziņojumu 
sniegšanu, tostarp vēsturiskās laika rindas 
mežu apsaimniekošanai, dalībvalstis veic 
korekcijas saskaņā ar Lēmuma 2/CMP.7 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja attiecīgie Lēmuma -/CMP.7
noteikumi tiek mainīti, dalībvalstis ne 
vēlāk kā sešus mēnešus pēc šādu izmaiņu 
pieņemšanas paziņo Komisijai ierosinātos 
pārskatītos references līmeņus, kuros 
atspoguļotas minētās izmaiņas.

5. Ja Lēmuma 2/CMP.7 noteikumi tiek 
mainīti, tādējādi ietekmējot gada ziņojumu 
sniegšanu, tostarp vēsturiskās laika rindas 
mežu apsaimniekošanai, dalībvalstis veic 
korekcijas saskaņā ar Lēmuma 2/CMP.7 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 207
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja attiecīgie Lēmuma -/CMP.7 
noteikumi tiek mainīti, dalībvalstis ne 

5. Ja attiecīgie Lēmuma -/CMP.7 
noteikumi tiek mainīti, dalībvalstis ne 
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vēlāk kā sešus mēnešus pēc šādu izmaiņu 
pieņemšanas paziņo Komisijai ierosinātos
pārskatītos references līmeņus, kuros 
atspoguļotas minētās izmaiņas.

vēlāk kā sešus mēnešus pēc šādu izmaiņu 
pieņemšanas paziņo Komisijai pārskatītos 
references līmeņus, kuros atspoguļotas 
minētās izmaiņas.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis iesniedz references līmeņus, nevis ierosinātos references līmeņus, jo šis ir 
subsidiaritātes jautājums.

Grozījums Nr. 208
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja kļūst pieejama uzlabota metodika, kas 
ļauj dalībvalstij daudz pareizākā veidā 
aprēķināt references līmeņus, vai ja 
ievērojami uzlabojas dalībvalstij pieejamo 
datu kvalitāte, attiecīgā dalībvalsts 
nekavējoties paziņo Komisijai ierosinātos
pārskatītos references līmeņus, kuros 
atspoguļotas minētās izmaiņas.

6. Ja kļūst pieejama uzlabota metodika, kas 
ļauj dalībvalstij daudz pareizākā veidā 
aprēķināt references līmeņus, vai ja 
ievērojami uzlabojas dalībvalstij pieejamo 
datu kvalitāte, attiecīgā dalībvalsts 
nekavējoties paziņo Komisijai pārskatītos 
references līmeņus, kuros atspoguļotas 
minētās izmaiņas.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja kļūst pieejama uzlabota metodika, kas 
ļauj dalībvalstij daudz pareizākā veidā 
aprēķināt references līmeņus, vai ja 
ievērojami uzlabojas dalībvalstij pieejamo 
datu kvalitāte, attiecīgā dalībvalsts 

6. Ja kļūst pieejama uzlabota metodika, kas 
ļauj dalībvalstij daudz pareizākā veidā 
aprēķināt gada emisijas un piesaisti mežu 
apsaimniekošanas references līmeņos, vai 
ja ievērojami uzlabojas dalībvalstij 



PE494.534v01-00 8/65 AM\909714LV.doc

LV

nekavējoties paziņo Komisijai ierosinātos 
pārskatītos references līmeņus, kuros 
atspoguļotas minētās izmaiņas.

pieejamo datu kvalitāte, attiecīgā 
dalībvalsts veic tehniskas korekcijas 
saskaņā ar Lēmuma 2/CMP.7 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja kļūst pieejama uzlabota metodika, kas 
ļauj dalībvalstij daudz pareizākā veidā 
aprēķināt references līmeņus, vai ja 
ievērojami uzlabojas dalībvalstij pieejamo 
datu kvalitāte, attiecīgā dalībvalsts 
nekavējoties paziņo Komisijai ierosinātos 
pārskatītos references līmeņus, kuros 
atspoguļotas minētās izmaiņas.

6. Ja kļūst pieejama uzlabota metodika, kas 
ļauj dalībvalstij daudz pareizākā veidā 
aprēķināt gada emisijas un piesaisti mežu 
apsaimniekošanas references līmeņos, vai 
ja ievērojami uzlabojas dalībvalstij 
pieejamo datu kvalitāte, attiecīgā 
dalībvalsts veic tehniskas korekcijas 
saskaņā ar Lēmuma 2/CMP.7 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja kļūst pieejama uzlabota metodika, kas 
ļauj dalībvalstij daudz pareizākā veidā 
aprēķināt references līmeņus, vai ja 
ievērojami uzlabojas dalībvalstij pieejamo 
datu kvalitāte, attiecīgā dalībvalsts 
nekavējoties paziņo Komisijai ierosinātos
pārskatītos references līmeņus, kuros 
atspoguļotas minētās izmaiņas.

6. Ja kļūst pieejama uzlabota metodika, kas 
ļauj dalībvalstij daudz pareizākā veidā 
aprēķināt references līmeņus, vai ja 
ievērojami uzlabojas dalībvalstij pieejamo 
datu kvalitāte, attiecīgā dalībvalsts 
nekavējoties paziņo Komisijai pārskatītos 
references līmeņus, kuros atspoguļotas 
minētās izmaiņas.



AM\909714LV.doc 9/65 PE494.534v01-00

LV

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis iesniedz references līmeņus, nevis ierosinātos references līmeņus, jo šis ir 
subsidiaritātes jautājums.

Grozījums Nr. 212
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Šā panta 4., 5. un 6. punkta 
piemērošanas vajadzībām dalībvalstis 
norāda dabisku traucējumu radīto emisiju 
gada apjomu, kas iekļauts to ierosinātajos
pārskatītajos references līmeņos, un veidu, 
kādā tās noteikušas minēto apjomu.

7. Šā panta 4., 5. un 6. punkta 
piemērošanas vajadzībām dalībvalstis 
norāda dabisku traucējumu radīto emisiju 
gada apjomu, kas iekļauts to pārskatītajos 
references līmeņos, un veidu, kādā tās 
noteikušas minēto apjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Šā panta 4., 5. un 6. punkta 
piemērošanas vajadzībām dalībvalstis 
norāda dabisku traucējumu radīto emisiju 
gada apjomu, kas iekļauts to ierosinātajos 
pārskatītajos references līmeņos, un veidu, 
kādā tās noteikušas minēto apjomu.

7. Šā panta 4. punkta piemērošanas 
vajadzībām dalībvalstis norāda dabisku 
traucējumu radīto emisiju gada apjomu, 
kas iekļauts to ierosinātajos pārskatītajos 
references līmeņos, un veidu, kādā tās 
noteikušas minēto apjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Christofer Fjellner
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Lēmuma priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Šā panta 4., 5. un 6. punkta 
piemērošanas vajadzībām dalībvalstis 
norāda dabisku traucējumu radīto emisiju
gada apjomu, kas iekļauts to ierosinātajos 
pārskatītajos references līmeņos, un veidu, 
kādā tās noteikušas minēto apjomu.

7. Šā panta 4. punkta piemērošanas 
vajadzībām dalībvalstis norāda dabisku 
traucējumu radīto emisiju gada apjomu, 
kas iekļauts to ierosinātajos pārskatītajos 
references līmeņos, un veidu, kādā tās 
noteikušas minēto apjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Šā panta 4., 5. un 6. punkta 
piemērošanas vajadzībām dalībvalstis 
norāda dabisku traucējumu radīto emisiju 
gada apjomu, kas iekļauts to ierosinātajos
pārskatītajos references līmeņos, un veidu, 
kādā tās noteikušas minēto apjomu.

7. Šā panta 4., 5. un 6. punkta 
piemērošanas vajadzībām dalībvalstis 
norāda dabisku traucējumu radīto emisiju 
gada apjomu, kas iekļauts to pārskatītajos 
references līmeņos, un veidu, kādā tās 
noteikušas minēto apjomu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis iesniedz references līmeņus, nevis ierosinātos references līmeņus, jo šis ir 
subsidiaritātes jautājums.

Grozījums Nr. 216
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 8. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija verificē ierosināto pārskatīto 
references līmeņu pareizumu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nepieļaut ziņojumu iesniegšanas prasību dublēšanos dalībvalstīm, kad 
tās pārbauda references līmeņus.

Grozījums Nr. 217
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija verificē ierosināto pārskatīto 
references līmeņu pareizumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 218
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija verificē ierosināto pārskatīto
references līmeņu pareizumu.

8. Komisija izmanto pārskatītos references
līmeņus, kā noteikts UNFCCC procesā.

Or. en

Pamatojums

ES ir pieņēmusi pašreizējos references līmeņus UNFCCC procesā, un tai būtu tie jāievēro.



PE494.534v01-00 12/65 AM\909714LV.doc

LV

Grozījums Nr. 219
Riikka Manner

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija verificē ierosināto pārskatīto
references līmeņu pareizumu.

8. Komisija izmanto references līmeņus, 
kas pārskatīti UNFCCC procesā.

Or. fi

Grozījums Nr. 220
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija verificē ierosināto pārskatīto
references līmeņu pareizumu.

8. Šā panta 4. punkta piemērošanas 
vajadzībām un gadījumā, ja trūkst 
attiecīgu aktu, ko būtu pieņēmušas 
UNFCCC vai Kioto protokola struktūras 
vai citi tiesību pārņēmēji un kas noteiktu 
mežu apsaimniekošanas references 
līmeņus, Komisija verificē jaunu
references līmeņu pareizumu.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija verificē ierosināto pārskatīto
references līmeņu pareizumu.

8. Šā panta 4. punkta piemērošanas 
vajadzībām un gadījumā, ja trūkst 
attiecīgu aktu, ko būtu pieņēmušas 
UNFCCC vai Kioto protokola struktūras 
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vai citi tiesību pārņēmēji un kas noteiktu 
mežu apsaimniekošanas references 
līmeņus, Komisija verificē jaunu
references līmeņu pareizumu.

Or. en

Grozījums Nr. 222
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
12. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
vajadzības gadījumā atjauninātu 
II pielikumā norādītos references 
līmeņus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

References līmeņus var noteikt tikai dalībvalstis.

Grozījums Nr. 223
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
12. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
vajadzības gadījumā atjauninātu 
II pielikumā norādītos references 
līmeņus.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

ES ir pieņēmusi pašreizējos references līmeņus UNFCCC procesā, un tai būtu tie jāievēro.

Grozījums Nr. 224
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
12. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
vajadzības gadījumā atjauninātu 
II pielikumā norādītos references 
līmeņus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 225
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
12. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
vajadzības gadījumā atjauninātu 
II pielikumā norādītos references 
līmeņus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījumus 6. pantā noteiktajos uzskaites noteikumos mežu apsaimniekošanā, tostarp 
izmaiņas II pielikumā noteiktajos references līmeņos, pieņem saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru.
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Grozījums Nr. 226
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
12. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
vajadzības gadījumā atjauninātu 
II pielikumā norādītos references 
līmeņus.

svītrots 

Or. sv

Grozījums Nr. 227
Kārlis Šadurskis

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
12. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
vajadzības gadījumā atjauninātu 
II pielikumā norādītos references 
līmeņus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 228
Riikka Manner

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
12. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
vajadzības gadījumā atjauninātu 
II pielikumā norādītos references līmeņus.

9. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
12. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
atjauninātu II pielikumā norādītos 
references līmeņus, ņemot vērā references 
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līmeņu izmaiņas, ko pieņēmušas 
UNFCCC vai Kioto protokola struktūras.

Or. en

Pamatojums

References līmeņi ir pieņemti saskaņā ar UNFCCC. Eiropas Komisija nevar mainīt 
references līmeņus, kamēr par izmaiņām nav panākta vienošanās starptautiskā līmenī.

Grozījums Nr. 229
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
12. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai
vajadzības gadījumā atjauninātu 
II pielikumā norādītos references līmeņus.

9. Ja trūkst UNFCCC lēmuma vai Kioto 
protokola lēmuma par mežu 
apsaimniekošanas references līmeņiem,
Komisija ievieš procesu, iesaistot tajā 
dalībvalstis, lai noteiktu references 
līmeņus.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Julie Girling

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Meža apsaimniekošanai izveidotajos 
kontos dalībvalstis atspoguļo ikviena 
II pielikumā izdarīta grozījuma ietekmi 
visā attiecīgajā uzskaites periodā.

svītrots

Or. en



AM\909714LV.doc 17/65 PE494.534v01-00

LV

Pamatojums

Šā grozījuma nolūks ir padarīt skaidrākas ziņojumu sniegšanas prasības.

Grozījums Nr. 231
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Emisijas no nocirstas koksnes 
produktiem, kas satur oglekli, dalībvalstis 
atbilstīgi 3. panta 1. punktam izveidotajos 
kontos norāda no 2013. gada 1. janvāra, pat 
ja šādi nocirstas koksnes produkti ir iegūti 
pirms minētā datuma.

1. Emisijas no nocirstas koksnes 
produktiem, kas satur oglekli, dalībvalstis 
atbilstīgi 3. panta 1. punktam izveidotajos 
kontos norāda no 2014. gada 1. janvāra, pat 
ja šādi nocirstas koksnes produkti ir iegūti 
pirms minētā datuma.

Or. it

Grozījums Nr. 232
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Emisijas no nocirstas koksnes 
produktiem, kas satur oglekli, dalībvalstis 
atbilstīgi 3. panta 1. punktam izveidotajos 
kontos norāda no 2013. gada 1. janvāra, pat 
ja šādi nocirstas koksnes produkti ir iegūti 
pirms minētā datuma.

1. Emisijas no nocirstas koksnes 
produktiem, kas satur oglekli, dalībvalstis 
atbilstīgi 3. panta 1. punktam izveidotajos 
kontos norāda no 2014. gada 1. janvāra, pat 
ja šādi nocirstas koksnes produkti ir iegūti 
pirms minētā datuma, un dalībvalstis 
nošķir atmežošanas rezultātā radušos 
produktus no tiem, kas radušies mežu 
apsaimniekošanas rezultātā.

Or. en
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Grozījums Nr. 233
Gaston Franco, Sophie Auconie

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Emisijas no nocirstas koksnes 
produktiem, kas satur oglekli, dalībvalstis 
atbilstīgi 3. panta 1. punktam izveidotajos 
kontos norāda no 2013. gada 1. janvāra, pat 
ja šādi nocirstas koksnes produkti ir iegūti 
pirms minētā datuma.

1. Pašus nocirstas koksnes produktus 
neuzskata par tādiem, kas rada 
siltumnīcefekta gāzes emisijas. Emisijas 
no nocirstas koksnes produktiem, kas satur 
oglekli, dalībvalstis atbilstīgi 3. panta 
1. punktam izveidotajos kontos norāda no 
2013. gada 1. janvāra, pat ja šādi nocirstas 
koksnes produkti ir iegūti pirms minētā 
datuma.

Or. en

Pamatojums

Kad kokus cērt un pārveido koksnes produktos, daļa biomasā esošā oglekļa paliek nemainīga, 
līdz produkti sadalās vai tiek sadedzināti. „Paši koksnes produkti ir nevis oglekļa izlietnes, 
bet gan rezervuāri, uz kuriem tiek pārsūtīts fotosintēzes rezultātā radušais ogleklis”, kā teikts 
UNFCCC ziņojumā.

Grozījums Nr. 234
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) papīrs; (a) celuloze un papīrs;

Or. de

Pamatojums

Svarīga loma ir gan celulozei, gan papīram. Parasti šai produktu grupai statistikā ir atvēlēta 
atsevišķa kategorija.
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Grozījums Nr. 235
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) koksne enerģijas ražošanai.

Or. de

Grozījums Nr. 236
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) koksnes enerģija.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Riikka Manner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III pielikumā norādīto aprites cikla puses 
vērtību vietā dalībvalstis var izmantot 
valstij specifiskas aprites cikla puses 
vērtības, ja dalībvalsts minētās vērtības ir 
noteikusi, pamatojoties uz pārredzamiem 
un verificējamiem datiem.

III pielikumā norādītās metodikas un
aprites cikla puses vērtību vietā dalībvalstis 
var izmantot valstij specifisku metodiku 
un aprites cikla puses vērtības, ja 
dalībvalsts minēto metodiku un vērtības ir 
noteikusi, pamatojoties uz pārredzamiem 
un verificējamiem datiem, un ja izmantotā 
metodika ir vismaz tikpat detalizēta vai 
precīza kā iepriekšminētā.

Or. en
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Grozījums Nr. 238
Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III pielikumā norādīto aprites cikla puses 
vērtību vietā dalībvalstis var izmantot 
valstij specifiskas aprites cikla puses 
vērtības, ja dalībvalsts minētās vērtības ir 
noteikusi, pamatojoties uz pārredzamiem 
un verificējamiem datiem.

III pielikumā norādītās metodikas un
aprites cikla puses vērtību vietā dalībvalstis 
var izmantot valstij specifisku metodiku 
un aprites cikla puses vērtības, ja 
dalībvalsts minēto metodiku un vērtības ir 
noteikusi, pamatojoties uz pārredzamu un 
verificējamu metodiku un datiem, un ja 
izmantotā metodika ir vismaz tikpat 
detalizēta vai precīza kā III pielikumā 
minētā.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III pielikumā norādīto aprites cikla puses 
vērtību vietā dalībvalstis var izmantot 
valstij specifiskas aprites cikla puses 
vērtības, ja dalībvalsts minētās vērtības ir 
noteikusi, pamatojoties uz pārredzamiem 
un verificējamiem datiem.

III pielikumā norādīto aprites cikla puses 
vērtību vietā dalībvalstis var izmantot 
valstij specifiskas aprites cikla puses 
vērtības un metodes, ja dalībvalsts minētās 
vērtības ir noteikusi, pamatojoties uz 
pārredzamiem un verificējamiem datiem.

Or. sv

Grozījums Nr. 240
Christofer Fjellner
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Lēmuma priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kontos, kas attiecas uz eksportētiem 
nocirstas koksnes produktiem, dalībvalstis 
III pielikumā norādīto aprites cikla puses 
vērtību vietā var izmantot valstij 
specifiskas aprites cikla puses vērtības, ja 
dalībvalsts minētās vērtības ir noteikusi, 
pamatojoties uz pārredzamiem un 
verificējamiem datiem par attiecīgo 
nocirstas koksnes produktu izmantojumu 
importētājā valstī.

Kontos, kas attiecas uz eksportētiem 
nocirstas koksnes produktiem, dalībvalstis 
III pielikumā norādīto aprites cikla puses 
vērtību vietā var izmantot valstij 
specifiskas aprites cikla puses vērtības, ja 
dalībvalsts minētās vērtības ir noteikusi, 
pamatojoties uz pārredzamiem un 
verificējamiem datiem par attiecīgo
nocirstas koksnes produktu izmantojumu 
importētājā valstī, un ja tās ir vismaz 
tikpat detalizētas vai precīzas kā 
III pielikumā minētās.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kad dalībvalstis kontos norāda emisijas 
no nocirstas koksnes produktiem, kas 
iegūti enerģijas ražošanas vajadzībām, arī 
tad tās izmanto momentānās oksidēšanās 
metodi.

4. Kad dalībvalstis kontos norāda emisijas 
no nocirstas koksnes produktiem, kas 
iegūti enerģijas ražošanas vajadzībām, tās 
savos aprēķinos ņem vērā fosilā kurināmā 
aizstāšanu ar piemērotām aprites cikla 
puses savas valsts vērtībām.

Or. de

Pamatojums

Enerģijas ražošanai paredzētās koksnes emisiju uzskaitīšanā jāpievērš uzmanība tam, ka tā 
aizstāj fosilo kurināmo. Turklāt enerģijas ražošanai izmantotā koksne uzglabāšanas laikā 
piesaista ievērojamu daudzumu CO2.
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Grozījums Nr. 242
Bas Eickhout

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kad dalībvalstis kontos norāda emisijas 
no nocirstas koksnes produktiem, kas 
iegūti enerģijas ražošanas vajadzībām, arī 
tad tās izmanto momentānās oksidēšanās 
metodi.

4. Dalībvalstis kontos norāda emisijas no 
nocirstas koksnes produktiem, kas 
importēti vai iegūti enerģijas ražošanas 
vajadzībām, izmantojot momentānās 
oksidēšanās metodi.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Gaston Franco, Sophie Auconie

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kad dalībvalstis kontos norāda emisijas 
no nocirstas koksnes produktiem, kas 
iegūti enerģijas ražošanas vajadzībām, arī 
tad tās izmanto momentānās oksidēšanās 
metodi.

4. Kad dalībvalstis kontos norāda emisijas 
no nocirstas koksnes produktiem, kas 
iegūti enerģijas ražošanas vajadzībām, arī 
tad tās izmanto momentānās oksidēšanās 
metodi. Informatīvā nolūkā var aprēķināt 
emisijas, kas nav notikušas, pateicoties šīs 
biomasas izmantošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 244
Riikka Manner

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
12. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 

6. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
12. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai
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atbilstoši zinātnes progresam pārskatītu 
III pielikumā norādīto informāciju.

pārskatītu III pielikumā norādīto 
informāciju atbilstoši zinātnes progresam, 
kā arī ņemot vērā references līmeņu 
izmaiņas, ko pieņēmušas UNFCCC vai 
Kioto protokola struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
12. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
atbilstoši zinātnes progresam pārskatītu 
III pielikumā norādīto informāciju.

6. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
12. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
pārskatītu III pielikumā norādīto 
informāciju un atspoguļotu izmaiņas, ko 
pieņēmušas UNFCCC vai Kioto protokola 
struktūras vai citas tiesības pārņēmējas 
struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 246
Elisabeth Köstinger

Lēmuma priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pants svītrots
Aramzemes apsaimniekošanai, ganību 

apsaimniekošanai, veģetācijas 
atjaunošanai un mitrāju nosusināšanai 
un atjaunošanai piemērojamie uzskaites 

noteikumi
1. Kontos, kas attiecas uz aramzemes 
apsaimniekošanu un ganību 
apsaimniekošanu, dalībvalstis norāda 
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šādās darbībās radušās emisijas un 
piesaisti, ko aprēķina, no emisijām un 
piesaistes katrā uzskaites periodā, kas 
minēts I pielikumā, atņemot vērtību, kura 
iegūta, attiecīgā uzskaites perioda gadu 
skaitu reizinot ar minētās dalībvalsts 
emisijām un piesaisti, kas radušās šādās 
darbībās tās bāzes gadā, kā norādīts 
minētās dalībvalsts pārskatītajā sākotnējā 
ziņojumā par bāzes gada emisiju datiem, 
kurš iesniegts UNFCCC atbilstīgi 
Lēmuma 13/CMP.1 pielikumam.
2. Ja dalībvalsts nolemj izveidot un kārtot 
kontus par veģetācijas atjaunošanu un/vai 
mitrāju nosusināšanu un atjaunošanu, tā 
piemēro 1. punktā norādīto aprēķina 
metodi.
Kontos, kas attiecas uz mitrāju 
nosusināšanu un atjaunošanu, 
dalībvalstis atspoguļo emisijas un 
piesaisti, kas šādās darbībās radušās visās
zemēs, kuras kopš 1990. gada 
nosusinātas, un visās zemēs, kurās kopš 
1990. gada atjaunoti mitrāji.

Or. de

Pamatojums

Nav tāda starptautiska nolīguma saistībā ar UNFCCC par prasībām paplašināt sistēmas 
darbības jomu, lai aptvertu lauksaimnieciskās darbības. Turklāt ierosinātajā uzskaites 
sistēmā valda liela neskaidrība un birokrātija.

Grozījums Nr. 247
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aramzemes apsaimniekošanai, ganību 
apsaimniekošanai, veģetācijas atjaunošanai 
un mitrāju nosusināšanai un atjaunošanai 
piemērojamie uzskaites noteikumi

Kontu kārtošana aramzemes 
apsaimniekošanai, ganību 
apsaimniekošanai, veģetācijas atjaunošanai 
un mitrāju nosusināšanai un atjaunošanai
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Or. en

Pamatojums

Šā lēmuma priekšlikuma mērķis ir nodrošināt dalībvalstīm ietvaru, lai uzlabotu savus valsts 
pārskatus par SEG (it īpaši LULUCF). Tas ir „izmēģinājums”, un ar to netiek mēģināts 
nospraust mērķus. Tāpēc terminam vajadzētu būt „ziņojumu sniegšana”, nevis „uzskaite”, 
taču, ja aprēķina labumu, kādu var sniegt dažādās darbības (piemēram, „mežu 
apsaimniekošana” ir pielīdzināma izlietnei), 3. panta virsrakstam izmantotais teksts ir 
piemērotāks: „...kārtot LULUCF kontus”, kad runa ir vispārīgi par LULUCF un ne tikai par 
mežu apsaimniekošanu.

Grozījums Nr. 248
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kontos, kas attiecas uz aramzemes 
apsaimniekošanu un ganību 
apsaimniekošanu, dalībvalstis norāda 
šādās darbībās radušās emisijas un 
piesaisti, ko aprēķina, no emisijām un 
piesaistes katrā uzskaites periodā, kas 
minēts I pielikumā, atņemot vērtību, kura 
iegūta, attiecīgā uzskaites perioda gadu 
skaitu reizinot ar minētās dalībvalsts 
emisijām un piesaisti, kas radušās šādās 
darbībās tās bāzes gadā, kā norādīts 
minētās dalībvalsts pārskatītajā sākotnējā 
ziņojumā par bāzes gada emisiju datiem, 
kurš iesniegts UNFCCC atbilstīgi Lēmuma 
13/CMP.1 pielikumam.

1. Kad dalībvalsts nolemj izveidot un 
kārtot kontus 3. panta 1. punkta otrajā 
daļā minētajām kategorijām, tā, neskarot 
nevienu turpmāko lēmumu par uzskaites 
noteikumiem starptautiskā līmenī, norāda 
šādās darbībās radušās emisijas un 
piesaisti, ko aprēķina, no emisijām un 
piesaistes katrā uzskaites periodā, kas 
minēts I pielikumā, atņemot vērtību, kura 
iegūta, attiecīgā uzskaites perioda gadu 
skaitu reizinot ar minētās dalībvalsts 
emisijām un piesaisti, kas radušās šādās 
darbībās tās bāzes gadā, kā norādīts 
minētās dalībvalsts pārskatītajā sākotnējā 
ziņojumā par bāzes gada emisiju datiem, 
kurš iesniegts UNFCCC atbilstīgi Lēmuma 
13/CMP.1 pielikumam.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Durbanas nolīgumu — tika nolemts uzskaitē kā obligātas iekļaut tikai mežu 
apsaimniekošanas darbības. Komisijas priekšlikums paredz vairāk nekā starptautiskie 
noteikumi, tādējādi radot jaunus traucējumus dalībvalstīm un tirgus dalībniekiem. 
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Grozījums Nr. 249
Horst Schnellhardt

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kontos, kas attiecas uz aramzemes 
apsaimniekošanu un ganību 
apsaimniekošanu, dalībvalstis norāda šādās 
darbībās radušās emisijas un piesaisti, ko 
aprēķina, no emisijām un piesaistes katrā 
uzskaites periodā, kas minēts I pielikumā, 
atņemot vērtību, kura iegūta, attiecīgā 
uzskaites perioda gadu skaitu reizinot ar 
minētās dalībvalsts emisijām un piesaisti, 
kas radušās šādās darbībās tās bāzes gadā, 
kā norādīts minētās dalībvalsts pārskatītajā 
sākotnējā ziņojumā par bāzes gada emisiju 
datiem, kurš iesniegts UNFCCC atbilstīgi 
Lēmuma 13/CMP.1 pielikumam.

1. Kad dalībvalsts izveido un kārto kontus, 
kas attiecas uz aramzemes 
apsaimniekošanu un ganību 
apsaimniekošanu, tā norāda šādās darbībās 
radušās emisijas un piesaisti, ko aprēķina, 
no emisijām un piesaistes katrā uzskaites 
periodā, kas minēts I pielikumā, atņemot 
vērtību, kura iegūta, attiecīgā uzskaites 
perioda gadu skaitu reizinot ar minētās 
dalībvalsts emisijām un piesaisti, kas 
radušās šādās darbībās tās bāzes gadā, kā 
norādīts minētās dalībvalsts pārskatītajā 
sākotnējā ziņojumā par bāzes gada emisiju 
datiem, kurš iesniegts UNFCCC atbilstīgi 
Lēmuma 13/CMP.1 pielikumam.

Or. de

Grozījums Nr. 250
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kontos, kas attiecas uz aramzemes 
apsaimniekošanu un ganību 
apsaimniekošanu, dalībvalstis norāda 
šādās darbībās radušās emisijas un 
piesaisti, ko aprēķina, no emisijām un 
piesaistes katrā uzskaites periodā, kas 
minēts I pielikumā, atņemot vērtību, kura 
iegūta, attiecīgā uzskaites perioda gadu 
skaitu reizinot ar minētās dalībvalsts 
emisijām un piesaisti, kas radušās šādās 
darbībās tās bāzes gadā, kā norādīts 
minētās dalībvalsts pārskatītajā sākotnējā 

1. Gadījumā, ja dalībvalsts nolemj izveidot 
un kārtot kontus 3. panta 1. punkta otrajā 
daļā minētajām kategorijām, tā, neskarot 
nevienu turpmāko lēmumu par 
starptautiskiem uzskaites noteikumiem, 
norāda šādās darbībās radušās emisijas un 
piesaisti, ko aprēķina, no emisijām un 
piesaistes katrā uzskaites periodā, kas 
minēts I pielikumā, atņemot vērtību, kura 
iegūta, attiecīgā uzskaites perioda gadu 
skaitu reizinot ar minētās dalībvalsts 
emisijām un piesaisti, kas radušās šādās 
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ziņojumā par bāzes gada emisiju datiem, 
kurš iesniegts UNFCCC atbilstīgi Lēmuma 
13/CMP.1 pielikumam.

darbībās tās bāzes gadā, kā norādīts 
minētās dalībvalsts pārskatītajā sākotnējā 
ziņojumā par bāzes gada emisiju datiem, 
kurš iesniegts UNFCCC atbilstīgi Lēmuma 
13/CMP.1 pielikumam.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 251
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kontos, kas attiecas uz aramzemes 
apsaimniekošanu un ganību 
apsaimniekošanu, dalībvalstis norāda šādās 
darbībās radušās emisijas un piesaisti, ko 
aprēķina, no emisijām un piesaistes katrā 
uzskaites periodā, kas minēts I pielikumā, 
atņemot vērtību, kura iegūta, attiecīgā 
uzskaites perioda gadu skaitu reizinot ar 
minētās dalībvalsts emisijām un piesaisti, 
kas radušās šādās darbībās tās bāzes gadā, 
kā norādīts minētās dalībvalsts pārskatītajā 
sākotnējā ziņojumā par bāzes gada emisiju 
datiem, kurš iesniegts UNFCCC atbilstīgi 
Lēmuma 13/CMP.1 pielikumam.

1. Kad dalībvalsts izveido un kārto kontus, 
kas attiecas uz aramzemes 
apsaimniekošanu un ganību 
apsaimniekošanu, veģetācijas atjaunošanu 
un/vai mitrāju nosusināšanu un 
atjaunošanu, tā norāda šādās darbībās 
radušās emisijas un piesaisti, ko aprēķina, 
no emisijām un piesaistes katrā uzskaites 
periodā, kas minēts I pielikumā, atņemot 
vērtību, kura iegūta, attiecīgā uzskaites 
perioda gadu skaitu reizinot ar minētās 
dalībvalsts emisijām un piesaisti, kas 
radušās šādās darbībās tās bāzes gadā, kā 
norādīts minētās dalībvalsts pārskatītajā 
sākotnējā ziņojumā par bāzes gada emisiju 
datiem, kurš iesniegts UNFCCC atbilstīgi 
Lēmuma 13/CMP.1 pielikumam.

Or. en
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Grozījums Nr. 252
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts nolemj izveidot un kārtot 
kontus par veģetācijas atjaunošanu un/vai 
mitrāju nosusināšanu un atjaunošanu, tā 
piemēro 1. punktā norādīto aprēķina 
metodi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 253
Jolanta Emilia Hibner

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ir izpildīti 2. punktā minētie 
nosacījumi, dalībvalstis no aprēķiniem, kas 
saistīti ar 3. panta 1. punkta a), b), d), e) un 
f) apakšpunktā paredzētajiem uzskaites 
pienākumiem, var izslēgt dabisku 
traucējumu rezultātā radušās 
neantropogēnas siltumnīcefekta gāzu 
emisijas no avotiem. Ja dalībvalstis izslēdz 
šādas emisijas, tās izslēdz arī jebkuru 
vēlāku piesaisti zemēs, kurās radušies 
minētie dabiskie traucējumi. Tomēr netiek 
izslēgtas neantropogēnas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas no avotiem, kuras radušās 
dabisku traucējumu rezultātā un iekļautas 
dalībvalstu references līmeņu aprēķinos 
atbilstīgi 6. panta 4. punktam, 6. panta 
5. punktam vai 6. panta 6. punktam.

1. Ja ir izpildīti 2. punktā minētie 
nosacījumi, dalībvalstis no aprēķiniem, kas 
saistīti ar 3. panta 1. punkta a), b), d), e) un 
f) apakšpunktā paredzētajiem uzskaites 
pienākumiem, var izslēgt dabisku 
traucējumu rezultātā radušās 
neantropogēnas siltumnīcefekta gāzu 
emisijas no avotiem. Ja dalībvalstis izslēdz 
šādas emisijas, tās izslēdz arī jebkuru 
vēlāku piesaisti zemēs, kurās radušies 
minētie dabiskie traucējumi. Tomēr netiek
izslēgtas neantropogēnas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas no avotiem, kuras radušās 
dabisku traucējumu rezultātā un iekļautas 
references līmeņu aprēķinos attiecībā uz 
vienu pašu mežu apsaimniekošanu 
atbilstīgi 6. panta 4. punktam, 6. panta 
5. punktam vai 6. panta 6. punktam.

Or. pl
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Grozījums Nr. 254
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ir izpildīti 2. punktā minētie 
nosacījumi, dalībvalstis no aprēķiniem, kas 
saistīti ar 3. panta 1. punkta a), b), d), e) un 
f) apakšpunktā paredzētajiem uzskaites 
pienākumiem, var izslēgt dabisku 
traucējumu rezultātā radušās 
neantropogēnas siltumnīcefekta gāzu 
emisijas no avotiem. Ja dalībvalstis izslēdz 
šādas emisijas, tās izslēdz arī jebkuru 
vēlāku piesaisti zemēs, kurās radušies 
minētie dabiskie traucējumi. Tomēr netiek 
izslēgtas neantropogēnas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas no avotiem, kuras radušās 
dabisku traucējumu rezultātā un iekļautas 
dalībvalstu references līmeņu aprēķinos 
atbilstīgi 6. panta 4. punktam, 6. panta 
5. punktam vai 6. panta 6. punktam.

1. Ja ir izpildīti 2. punktā minētie 
nosacījumi, dalībvalstis no aprēķiniem, kas 
saistīti ar 3. panta 1. punkta a), b), d), e) un 
f) apakšpunktā paredzētajiem uzskaites 
pienākumiem, var izslēgt dabisku 
traucējumu rezultātā radušās 
neantropogēnas siltumnīcefekta gāzu 
emisijas no avotiem. Tomēr netiek 
izslēgtas neantropogēnas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas no avotiem, kuras radušās 
dabisku traucējumu rezultātā un iekļautas 
dalībvalstu references līmeņu aprēķinos 
atbilstīgi 6. panta 4. punktam, 6. panta 
5. punktam vai 6. panta 6. punktam.

Or. it

Grozījums Nr. 255
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neantropogēnas siltumnīcefekta gāzu 
emisijas no avotiem dalībvalstis saskaņā ar 
1. punktu var izslēgt no aprēķiniem, kas 
saistīti ar 3. panta 1. punkta a), b) un 
d) apakšpunktā paredzētajiem uzskaites 
pienākumiem, ja attiecīgās neantropogēnās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas radušās 
šādu dabisku traucējumu rezultātā, vienā 
gadā pārsniedz 5 % no dalībvalsts kopējām 
emisijām tās bāzes gadā (izņemot 3. panta 

2. Neantropogēnas siltumnīcefekta gāzu 
emisijas no avotiem dalībvalstis saskaņā ar 
1. punktu var izslēgt no aprēķiniem, kas 
saistīti ar 3. panta 1. punkta a), b) un 
d) apakšpunktā paredzētajiem uzskaites 
pienākumiem, ja attiecīgās neantropogēnās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas radušās 
šādu dabisku traucējumu rezultātā, vienā 
gadā pārsniedz 1 % no dalībvalsts kopējām 
emisijām tās bāzes gadā (izņemot 3. panta 
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1. punktā minētās darbībās radušās 
emisijas un piesaisti), kā norādīts minētās 
dalībvalsts pārskatītajā sākotnējā ziņojumā 
par bāzes gada emisiju datiem, kurš 
iesniegts UNFCCC atbilstīgi 
Lēmuma 13/CMP.1 pielikumam, ja ir 
izpildīti šādi nosacījumi:

1. punktā minētās darbībās radušās 
emisijas un piesaisti), kā norādīts minētās 
dalībvalsts pārskatītajā sākotnējā ziņojumā 
par bāzes gada emisiju datiem, kurš 
iesniegts UNFCCC atbilstīgi 
Lēmuma 13/CMP.1 pielikumam, ja ir 
izpildīti šādi nosacījumi:

Or. it

Grozījums Nr. 256
Julie Girling

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neantropogēnas siltumnīcefekta gāzu 
emisijas no avotiem dalībvalstis saskaņā 
ar 1. punktu var izslēgt no aprēķiniem, 
kas saistīti ar 3. panta 1. punkta a), b) un 
d) apakšpunktā paredzētajiem uzskaites
pienākumiem, ja attiecīgās 
neantropogēnās siltumnīcefekta gāzu
emisijas, kas radušās šādu dabisku 
traucējumu rezultātā, vienā gadā
pārsniedz 5 % no dalībvalsts kopējām 
emisijām tās bāzes gadā (izņemot 3. panta 
1. punktā minētās darbībās radušās 
emisijas un piesaisti), kā norādīts minētās 
dalībvalsts pārskatītajā sākotnējā 
ziņojumā par bāzes gada emisiju datiem, 
kurš iesniegts UNFCCC atbilstīgi 
Lēmuma 13/CMP.1 pielikumam, ja ir 
izpildīti šādi nosacījumi:

2. Dalībvalstis vai nu katru gadu, vai arī 
nākamā saistību gada perioda beigās var 
izslēgt no uzskaites emisijas, ko rada 
dabiski traucējumi, kuri viena gada laikā
pārsniedz meža apsaimniekošanas fona 
līmeni, kā arī robežlīmeni, kad tāds ir 
vajadzīgs.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums neatbilst spēkā esošajiem starptautiskajiem nolīgumiem.
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Grozījums Nr. 257
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neantropogēnas siltumnīcefekta gāzu 
emisijas no avotiem dalībvalstis saskaņā ar 
1. punktu var atsevišķi izslēgt arī no 
aprēķiniem, kas saistīti ar 3. panta 
1. punkta e) un f) apakšpunktā 
paredzētajiem uzskaites pienākumiem, ja 
attiecīgās neantropogēnās siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, kas radušās šādu dabisku 
traucējumu rezultātā, vienā gadā pārsniedz 
5 % no dalībvalsts kopējām emisijām tās 
bāzes gadā (izņemot 3. panta 1. punktā 
minētās darbībās radušās emisijas un 
piesaisti), kā norādīts minētās dalībvalsts 
pārskatītajā sākotnējā ziņojumā par bāzes 
gada emisiju datiem, kurš iesniegts 
UNFCCC atbilstīgi Lēmuma 13/CMP.1 
pielikumam, ja ir izpildīti 9. panta 
2. punktā izklāstītie nosacījumi.

3. Neantropogēnas siltumnīcefekta gāzu 
emisijas no avotiem dalībvalstis saskaņā ar 
1. punktu var atsevišķi izslēgt arī no 
aprēķiniem, kas saistīti ar 3. panta 
1. punkta e) un f) apakšpunktā 
paredzētajiem uzskaites pienākumiem, ja 
attiecīgās neantropogēnās siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, kas radušās šādu dabisku 
traucējumu rezultātā, vienā gadā pārsniedz 
1 % no dalībvalsts kopējām emisijām tās 
bāzes gadā (izņemot 3. panta 1. punktā 
minētās darbībās radušās emisijas un 
piesaisti), kā norādīts minētās dalībvalsts 
pārskatītajā sākotnējā ziņojumā par bāzes 
gada emisiju datiem, kurš iesniegts 
UNFCCC atbilstīgi Lēmuma 13/CMP.1 
pielikumam, ja ir izpildīti 9. panta 
2. punktā izklāstītie nosacījumi.

Or. it

Grozījums Nr. 258
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis 3. panta 1. punktā minētajos 
kontos emisijas no sanitārajās cirtēs iegūtas 
koksnes produktiem iegrāmato saskaņā ar 
7. pantu.

4. Dalībvalstis var arī izslēgt no 3. panta 
1. punktā minētajiem kontiem emisijas no 
sanitārajās cirtēs iegūtas koksnes 
produktiem saskaņā ar 7. pantu.

Or. it
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Grozījums Nr. 259
Julie Girling

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
12. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
pārskatītu 2. punkta pirmajā daļā minētos 
nosacījumus, ņemot vērā zinātnes 
progresu, vai lai atspoguļotu UNFCCC vai 
Kioto protokola struktūru pieņemtu aktu 
pārskatīšanu.

5. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
12. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
pārskatītu 2. punkta pirmajā daļā minētos 
nosacījumus, lai atspoguļotu nelielas 
izmaiņas UNFCCC vai Kioto protokola 
struktūru pieņemtajos aktos.

Or. en

Pamatojums

Šā jaunā formulējuma mērķis ir ierobežot deleģēto pilnvaru darbības jomu.

Grozījums Nr. 260
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
12. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
pārskatītu 2. punkta pirmajā daļā minētos 
nosacījumus, ņemot vērā zinātnes 
progresu, vai lai atspoguļotu UNFCCC vai 
Kioto protokola struktūru pieņemtu aktu 
pārskatīšanu.

5. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
12. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
pārskatītu 2. punkta pirmajā daļā minētos 
nosacījumus, lai atspoguļotu nelielas 
izmaiņas UNFCCC vai Kioto protokola 
struktūru pieņemtajos aktos.

Or. en

Pamatojums

Šā jaunā formulējuma mērķis ir ierobežot deleģēto pilnvaru darbības jomu.
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Grozījums Nr. 261
Elisabeth Köstinger

Lēmuma priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pants svītrots.

Or. de

Pamatojums

Intervences plašās pilnvaras, kuras ierosinājusi Komisija, pārāk dziļi iesniedzas dalībvalstu 
suverēnās politikas jomās, piemēram, mežsaimniecības politikā un augsnes aizsardzības 
jomā.  

Grozījums Nr. 262
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pants svītrots.

Or. en

Pamatojums

Visa 10. panta svītrošana — LULUCF rīcības plāni radītu papildu slogu dalībvalstu līmenī, 
nesniedzot pievienoto vērtību. Tādējādi rastos dubults regulējums, jo ierosinātie rīcības plāni 
tiktu īstenoti paralēli kopējās lauksaimniecības politikas otrā pīlāra agrovides pasākumiem.

Grozījums Nr. 263
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
10. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pants svītrots.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinājums valsts rīcības plāniem paredz vairāk, nekā tika nolemts Durbanā. Tā 
kā LULUCF sektors nepalīdz samazināt ES siltumnīcefekta gāzes, ierosināto pasākumu 
nolūks ir apšaubāms. Ierosinātie pasākumi ir arī neskaidri, un ieteikumi, kādus Komisija 
varētu sniegt, balstoties uz dalībvalstu ziņojumiem, dalībvalstīm nav paredzami. Ierosinātie 
LULUCF rīcības plāni ir pretrunā tam, ka ES nav kompetences mežsaimniecības jomā, jo par 
šo jautājumu ir atbildīgas dalībvalstis.

Grozījums Nr. 264
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pants svītrots.

Or. sv

Grozījums Nr. 265
Jolanta Emilia Hibner

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc katra 
I pielikumā norādītā uzskaites perioda 
sākuma dalībvalstis sagatavo un nosūta 
Komisijai LULUCF rīcības plānu 
projektus, kuru mērķis ir ierobežot vai 
samazināt emisijas un saglabāt vai 
palielināt piesaisti, kas rodas 3. panta 
1. punktā minētajās darbībās. Dalībvalstis 

Ne vēlāk kā vienu gadu pēc katra 
I pielikumā norādītā uzskaites perioda 
sākuma dalībvalstis brīvprātīgi sagatavo un 
nosūta Komisijai orientējošus LULUCF 
rīcības plānu projektus, kuru mērķis ir 
ierobežot vai samazināt emisijas un 
saglabāt vai palielināt piesaisti, kas rodas 
3. panta 1. punktā minētajās darbībās.
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nodrošina apspriešanos ar plašu 
ieinteresēto aprindu loku.

Dalībvalstis nodrošina apspriešanos ar 
plašu ieinteresēto aprindu loku.

Or. pl

Grozījums Nr. 266
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc katra 
I pielikumā norādītā uzskaites perioda 
sākuma dalībvalstis sagatavo un nosūta 
Komisijai LULUCF rīcības plānu 
projektus, kuru mērķis ir ierobežot vai 
samazināt emisijas un saglabāt vai 
palielināt piesaisti, kas rodas 3. panta 
1. punktā minētajās darbībās. Dalībvalstis 
nodrošina apspriešanos ar plašu 
ieinteresēto aprindu loku.

Ne vēlāk kā vienu gadu pēc katra 
I pielikumā norādītā uzskaites perioda 
sākuma dalībvalstis sagatavo un nosūta 
Komisijai LULUCF rīcības plānu 
projektus, kas noformēti kā atsevišķs 
dokuments vai ir daļa no valsts zema 
oglekļa emisiju līmeņa ekonomiskās 
attīstības stratēģijām vai citiem 
stratēģiskiem dokumentiem, nolūkā
ierobežot vai samazināt emisijas un 
saglabāt vai palielināt piesaisti, kas rodas 
3. panta 1. punktā minētajās darbībās.
Dalībvalstis nodrošina apspriešanos ar 
plašu ieinteresēto aprindu loku.

Or. en

Grozījums Nr. 267
Gaston Franco, Sophie Auconie

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc katra 
I pielikumā norādītā uzskaites perioda 
sākuma dalībvalstis sagatavo un nosūta 
Komisijai LULUCF rīcības plānu
projektus, kuru mērķis ir ierobežot vai 
samazināt emisijas un saglabāt vai 

Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc katra 
I pielikumā norādītā uzskaites perioda 
sākuma dalībvalstis sagatavo un nosūta 
Komisijai LULUCF rīcības plānu 
projektus, kuru mērķis ir ierobežot vai 
samazināt emisijas un saglabāt vai 
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palielināt piesaisti, kas rodas 3. panta 
1. punktā minētajās darbībās. Dalībvalstis 
nodrošina apspriešanos ar plašu 
ieinteresēto aprindu loku.

palielināt piesaisti, kas rodas 3. panta 
1. punktā minētajās darbībās. Dalībvalstis 
nodrošina apspriešanos ar ieinteresētajām 
personām. LULUCF rīcības plāni būtu 
jāuzlūko kā valsts zema oglekļa emisiju 
līmeņa ekonomiskās attīstības stratēģiju 
neatņemama sastāvdaļa.

Or. en

Grozījums Nr. 268
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc katra 
I pielikumā norādītā uzskaites perioda 
sākuma dalībvalstis sagatavo un nosūta 
Komisijai LULUCF rīcības plānu 
projektus, kuru mērķis ir ierobežot vai 
samazināt emisijas un saglabāt vai 
palielināt piesaisti, kas rodas 3. panta 
1. punktā minētajās darbībās. Dalībvalstis 
nodrošina apspriešanos ar plašu 
ieinteresēto aprindu loku.

Ne vēlāk kā vienu gadu pēc katra 
I pielikumā norādītā uzskaites perioda 
sākuma dalībvalstis sagatavo un nosūta 
Komisijai informāciju par darbībām 
LULUCF jomā, iesniedzot to kā atsevišķu 
dokumentu vai kā Regulas (ES) Nr. …/… 
[Komisijas priekšlikums Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulai par 
mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
monitoringam un ziņošanai un citas 
informācijas ziņošanai valstu un Eiropas 
Savienības līmenī saistībā ar klimata 
pārmaiņām (COM(2011)0789 galīgā 
redakcija – 2011/0372(COD)] 14. un 
15. pantā prasīto ziņojumu skaidri 
identificējamu daļu, nolūkā ierobežot vai 
samazināt emisijas un saglabāt vai 
palielināt piesaisti, kas rodas 3. panta 
1. punktā minētajās darbībās. Dalībvalstis 
nodrošina apspriešanos ar plašu 
ieinteresēto aprindu loku.

Or. en

Grozījums Nr. 269
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Lēmuma priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc katra 
I pielikumā norādītā uzskaites perioda 
sākuma dalībvalstis sagatavo un nosūta 
Komisijai LULUCF rīcības plānu
projektus, kuru mērķis ir ierobežot vai 
samazināt emisijas un saglabāt vai 
palielināt piesaisti, kas rodas 3. panta 
1. punktā minētajās darbībās. Dalībvalstis 
nodrošina apspriešanos ar plašu 
ieinteresēto aprindu loku.

Ne vēlāk kā astoņpadsmit mēnešus pēc 
katra I pielikumā norādītā uzskaites 
perioda sākuma dalībvalstis sagatavo un 
nosūta Komisijai LULUCF rīcības plānus, 
kuru mērķis ir ierobežot vai samazināt 
emisijas un saglabāt vai palielināt piesaisti, 
kas rodas 3. panta 1. punkta pirmajā daļā
minētajās darbībās un, ja eksistē sistēmas 
un ir pieejami dati, 3. panta 1. punkta 
2. daļā minētajās darbībās. Dalībvalstis, 
gatavojot rīcības plānus, apspriežas ar
ieinteresētajām pusēm.

Or. en

Pamatojums

Valstu rīcības plāni radītu papildu slogu dalībvalstu līmenī, nesniedzot pievienoto vērtību. 
Tādējādi rastos dubults regulējums, jo ierosinātie rīcības plāni pārklātos ar kopējās 
lauksaimniecības politikas 2. pīlāra agrovides pasākumiem. Tā vietā dalībvalstīm būtu 
jāiekļauj pasākumi, kas veicinātu ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu un ilgtspējīgu zemes 
apsaimniekošanu.

Grozījums Nr. 270
Kārlis Šadurskis

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc katra 
I pielikumā norādītā uzskaites perioda 
sākuma dalībvalstis sagatavo un nosūta 
Komisijai LULUCF rīcības plānu 
projektus, kuru mērķis ir ierobežot vai 
samazināt emisijas un saglabāt vai 
palielināt piesaisti, kas rodas 3. panta 
1. punktā minētajās darbībās. Dalībvalstis 
nodrošina apspriešanos ar plašu 

Ne vēlāk kā vienu gadu pēc katra 
I pielikumā norādītā uzskaites perioda 
sākuma dalībvalstis sagatavo un nosūta 
Komisijai LULUCF rīcības plānus, kas 
noformēti kā atsevišķs dokuments vai kas 
kā skaidri identificējama daļa iekļauti 
valsts zema oglekļa emisiju līmeņa 
ekonomiskās attīstības stratēģijās, nolūkā
ierobežot vai samazināt emisijas un 
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ieinteresēto aprindu loku. saglabāt vai palielināt piesaisti, kas rodas 
3. panta 1. punktā minētajās darbībās. 
Dalībvalstis nodrošina apspriešanos ar 
plašu ieinteresēto aprindu loku.

Or. en

Grozījums Nr. 271
Matthias Groote

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc katra 
I pielikumā norādītā uzskaites perioda 
sākuma dalībvalstis sagatavo un nosūta 
Komisijai LULUCF rīcības plānu 
projektus, kuru mērķis ir ierobežot vai 
samazināt emisijas un saglabāt vai 
palielināt piesaisti, kas rodas 3. panta 
1. punktā minētajās darbībās. Dalībvalstis 
nodrošina apspriešanos ar plašu 
ieinteresēto aprindu loku.

Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc katra 
I pielikumā norādītā uzskaites perioda 
sākuma dalībvalstis apraksta savos 
LULUCF rīcības plānos savus konkrētos 
centienus, kuru mērķis ir ierobežot vai 
samazināt emisijas un saglabāt vai 
palielināt piesaisti, kas rodas 3. panta 
1. punktā minētajās darbībās, un nosūta 
šos plānus Komisijai. Dalībvalstis 
nodrošina apspriešanos ar plašu 
ieinteresēto aprindu loku.

Or. de

Grozījums Nr. 272
Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

LULUCF rīcības plānu projekti aptver 
visu attiecīgo uzskaites periodu, kas minēts 
I pielikumā.

Ja dalībvalsts ziņo par LULUCF 
pasākumiem saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. .../...[Komisijas priekšlikums Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par 
mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
monitoringam un ziņošanai un citas 
informācijas ziņošanai valstu un Eiropas 
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Savienības līmenī saistībā ar klimata 
pārmaiņām (COM(2011)0789 galīgā 
redakcija – 2011/0372(COD)], tiek 
piemēroti šajā regulā norādītie attiecīgie 
datumi ziņojumu iesniegšanai.
LULUCF darbības aptver visu attiecīgo 
uzskaites periodu, kas minēts I pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 273
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

LULUCF rīcības plānu projekti aptver 
visu attiecīgo uzskaites periodu, kas minēts 
I pielikumā.

LULUCF rīcības plāni aptver visu 
attiecīgo uzskaites periodu, kas minēts 
I pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Valstu rīcības plāni radītu papildu slogu dalībvalstu līmenī, nesniedzot pievienoto vērtību. 
Tādējādi rastos dubults regulējums, jo ierosinātie rīcības plāni pārklātos ar kopējās 
lauksaimniecības politikas 2. pīlāra agrovides pasākumiem. Tā vietā dalībvalstīm būtu 
jāiekļauj pasākumi, kas veicinātu ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu un ilgtspējīgu zemes 
apsaimniekošanu.

Grozījums Nr. 274
Gaston Franco, Sophie Auconie

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiek izveidota ekspertu ad hoc darba 
grupa, lai palīdzētu Komisijai izvērtēt 
valstu rīcības plānus.
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Or. en

Pamatojums

Lai Eiropas Komisija gūtu maksimālu izpratni par dalībvalstu veiktajiem pasākumiem, tai 
būtu vajadzīgs tehnisko/LULUCF ekspertu augsta līmeņa grupas atbalsts.

Grozījums Nr. 275
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis savā LULUCF rīcības 
plānu projektā iekļauj šādu informāciju 
par katru 3. panta 1. punktā minēto 
darbību:

svītrots 

(a) apraksts par emisiju un piesaistes 
līdzšinējām tendencēm;
(b) emisiju un piesaistes prognozes 
attiecīgajam uzskaites periodam;
(c) analīze par emisiju ierobežošanas vai 
samazināšanas un piesaistes saglabāšanas 
vai palielināšanas potenciālu;
(d) pasākumu saraksts, kurā attiecīgā 
gadījumā iekļauti IV pielikumā norādītie 
pasākumi, kas jāveic, lai izmantotu 
klimata pārmaiņu mazināšanas 
potenciālu, ja tāds noteikts 
c) apakšpunktā minētajā analīzē;
(e) rīcībpolitikas, kas paredzētas, lai 
īstenotu d) apakšpunktā minētos 
pasākumus, tostarp apraksts par minēto 
pasākumu paredzamo ietekmi uz emisijām 
un piesaisti;
(f) šā punkta d) apakšpunktā minēto 
pasākumu pieņemšanas un īstenošanas 
grafiks.

Or. sv
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Grozījums Nr. 276
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis savā LULUCF rīcības plānu 
projektā iekļauj šādu informāciju par katru 
3. panta 1. punktā minēto darbību:

2. Dalībvalstis apsver savos LULUCF 
rīcības plānu projektos iekļaut šādu 
informāciju par katru 3. panta 1. punktā 
minēto darbību:

Or. en

Grozījums Nr. 277
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis savā LULUCF rīcības 
plānu projektā iekļauj šādu informāciju 
par katru 3. panta 1. punktā minēto 
darbību:

2. Dalībvalstis apsver savos LULUCF 
rīcības plānos iekļaut šādu informāciju par 
katru 3. panta 1. punktā minēto darbību:

Or. en

Grozījums Nr. 278
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis savā LULUCF rīcības 
plānu projektā iekļauj šādu informāciju 
par katru 3. panta 1. punktā minēto 
darbību:

2. Dalībvalstis apsver savos LULUCF 
rīcības plānos iekļaut šādu informāciju 
attiecībā uz 3. panta 1. punkta pirmo daļu 
un, ja jau eksistē sistēmas un ir pieejami 
dati, attiecībā uz 3. panta 1. punkta 
otro daļu:
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Or. en

Pamatojums

Valstu rīcības plāni radītu papildu slogu dalībvalstu līmenī, nesniedzot pievienoto vērtību. 
Tādējādi rastos dubults regulējums, jo ierosinātie rīcības plāni pārklātos ar kopējās 
lauksaimniecības politikas 2. pīlāra agrovides pasākumiem. Tā vietā dalībvalstīm būtu 
jāiekļauj pasākumi, kas veicinātu ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu un ilgtspējīgu zemes 
apsaimniekošanu.

Grozījums Nr. 279
Kārlis Šadurskis

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis savā LULUCF rīcības plānu 
projektā iekļauj šādu informāciju par katru 
3. panta 1. punktā minēto darbību:

2. Dalībvalstis apsver savos LULUCF 
rīcības plānu projektos iekļaut šādu 
informāciju par katru 3. panta 1. punktā 
minēto darbību:

Or. en

Grozījums Nr. 280
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) analīze par emisiju ierobežošanas vai 
samazināšanas un piesaistes saglabāšanas
vai palielināšanas potenciālu;

(c) analīze potenciālam ierobežot vai
samazināt emisijas un saglabāt vai
palielināt piesaisti, tostarp aizstājot 
materiālus un enerģijas avotus, kas rada 
siltumnīcefekta gāzes;

Or. en

Grozījums Nr. 281
Kārlis Šadurskis
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Lēmuma priekšlikums
10. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pasākumu saraksts, kurā attiecīgā 
gadījumā iekļauti IV pielikumā norādītie 
pasākumi, kas jāveic, lai izmantotu klimata 
pārmaiņu mazināšanas potenciālu, ja tāds 
noteikts c) apakšpunktā minētajā analīzē;

(d) pasākumu saraksts, kurā attiecīgā 
gadījumā iekļauti, tomēr neaprobežojoties 
ar tiem vien, IV pielikumā norādītie 
orientējoši pasākumi, katrai dalībvalstij 
nosakot savai situācijai vispiemērotākos 
pasākumus, kas jāveic, lai izmantotu 
klimata pārmaiņu mazināšanas potenciālu, 
ja tāds noteikts c) apakšpunktā minētajā 
analīzē;

Or. en

Grozījums Nr. 282
Julie Girling

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pasākumu saraksts, kurā attiecīgā 
gadījumā iekļauti IV pielikumā norādītie 
pasākumi, kas jāveic, lai izmantotu 
klimata pārmaiņu mazināšanas 
potenciālu, ja tāds noteikts 
c) apakšpunktā minētajā analīzē;

(d) politikas jomas, kas veicina un sekmē 
ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu un 
ilgtspējīgu zemes apsaimniekošanu. 
Dalībvalstis var lūgt Komisijai sniegt 
tehnisku un praktisku palīdzību attiecībā 
uz šajā punktā ietvertajiem jautājumiem;

Or. en

Pamatojums

Valstu rīcības plāni radītu papildu slogu dalībvalstu līmenī, nesniedzot pievienoto vērtību. 
Tādējādi rastos dubults regulējums, jo ierosinātie rīcības plāni pārklātos ar kopējās 
lauksaimniecības politikas 2. pīlāra agrovides pasākumiem. Tā vietā dalībvalstīm būtu 
jāiekļauj pasākumi, kas veicinātu ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu un ilgtspējīgu zemes 
apsaimniekošanu.
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Grozījums Nr. 283
Julie Girling

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) rīcībpolitikas, kas paredzētas, lai 
īstenotu d) apakšpunktā minētos 
pasākumus, tostarp apraksts par minēto 
pasākumu paredzamo ietekmi uz emisijām 
un piesaisti;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Valstu rīcības plāni radītu papildu slogu dalībvalstu līmenī, nesniedzot pievienoto vērtību. 
Tādējādi rastos dubults regulējums, jo ierosinātie rīcības plāni pārklātos ar kopējās 
lauksaimniecības politikas 2. pīlāra agrovides pasākumiem. Tā vietā dalībvalstīm būtu 
jāiekļauj pasākumi, kas veicinātu ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu un ilgtspējīgu zemes 
apsaimniekošanu.

Grozījums Nr. 284
Julie Girling

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) šā punkta d) apakšpunktā minēto 
pasākumu pieņemšanas un īstenošanas 
grafiks.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Valstu rīcības plāni radītu papildu slogu dalībvalstu līmenī, nesniedzot pievienoto vērtību. 
Tādējādi rastos dubults regulējums, jo ierosinātie rīcības plāni pārklātos ar kopējās 
lauksaimniecības politikas 2. pīlāra agrovides pasākumiem. Tā vietā dalībvalstīm būtu 
jāiekļauj pasākumi, kas veicinātu ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu un ilgtspējīgu zemes 
apsaimniekošanu.
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Grozījums Nr. 285
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) šā punkta d) apakšpunktā minēto 
pasākumu pieņemšanas un īstenošanas 
grafiks.

(f) šā punkta d) apakšpunktā minēto 
pasākumu pieņemšanas un īstenošanas 
orientējošs grafiks.

Or. en

Grozījums Nr. 286
Kārlis Šadurskis

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija sniedz dalībvalstīm norādījumus 
un tehnisko palīdzību un pieņem īpašas 
vadlīnijas LULUCF rīcības plāniem.

Or. en

Grozījums Nr. 287
Riikka Manner

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja dalībvalstīm ir valsts programmas 
vai rīcības plāni attiecībā uz 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
nozari un šo programmu saturs ir līdzīgs 
IV pielikumā minētajiem pasākumiem, 
dalībvalstis var šīs programmas un rīcības 
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plānus izmantot LULUCF rīcības plānu 
vietā.

Or. en

Grozījums Nr. 288
Bas Eickhout

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis LULUCF rīcības plānos 
nosaka mērķus ierobežot vai samazināt 
emisijas un saglabāt vai palielināt 
piesaisti, kas rodas šajā lēmumā 
ietvertajās darbībās, tādējādi atspoguļojot 
klimata pārmaiņu mazināšanas 
potenciālu. Dalībvalstis jebkurā gadījumā 
nodrošina, ka salīdzinājumā ar 
2005. gada līmeņiem to attiecīgā piesaiste 
nesamazinās vai ka emisijas LULUCF 
jomā samazinās.

Or. en

Grozījums Nr. 289
Riikka Manner

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija trīs mēnešu laikā pēc tam, kad 
no dalībvalsts saņemta visa attiecīgā 
informācija, novērtē attiecīgās dalībvalsts 
LULUCF rīcības plāna projektu. Komisija 
publicē minētās novērtēšanas rezultātus 
un attiecīgā gadījumā var izdot 
ieteikumus, lai veicinātu dalībvalstu 
centienus ierobežot vai samazināt emisijas 
un saglabāt vai palielināt piesaisti.

svītrots
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Dalībvalstis pienācīgi ņem vērā Komisijas 
konstatējumus un trīs mēnešu laikā pēc 
Komisijas novērtējuma saņemšanas 
elektroniski publisko un dara pieejamus 
atklātībai savus LULUCF rīcības plānus.

Or. en

Grozījums Nr. 290
Kārlis Šadurskis

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija trīs mēnešu laikā pēc tam, kad 
no dalībvalsts saņemta visa attiecīgā 
informācija, novērtē attiecīgās dalībvalsts 
LULUCF rīcības plāna projektu. Komisija 
publicē minētās novērtēšanas rezultātus 
un attiecīgā gadījumā var izdot 
ieteikumus, lai veicinātu dalībvalstu 
centienus ierobežot vai samazināt emisijas 
un saglabāt vai palielināt piesaisti.

svītrots

Dalībvalstis pienācīgi ņem vērā Komisijas 
konstatējumus un trīs mēnešu laikā pēc 
Komisijas novērtējuma saņemšanas 
elektroniski publisko un dara pieejamus 
atklātībai savus LULUCF rīcības plānus.

Or. en

Grozījums Nr. 291
Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija trīs mēnešu laikā pēc tam, kad 
no dalībvalsts saņemta visa attiecīgā 
informācija, novērtē attiecīgās dalībvalsts 

svītrots
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LULUCF rīcības plāna projektu. Komisija 
publicē minētās novērtēšanas rezultātus 
un attiecīgā gadījumā var izdot 
ieteikumus, lai veicinātu dalībvalstu 
centienus ierobežot vai samazināt emisijas 
un saglabāt vai palielināt piesaisti.

Or. pl

Grozījums Nr. 292
Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija trīs mēnešu laikā pēc tam, kad 
no dalībvalsts saņemta visa attiecīgā 
informācija, novērtē attiecīgās dalībvalsts 
LULUCF rīcības plāna projektu. Komisija 
publicē minētās novērtēšanas rezultātus 
un attiecīgā gadījumā var izdot 
ieteikumus, lai veicinātu dalībvalstu 
centienus ierobežot vai samazināt emisijas 
un saglabāt vai palielināt piesaisti.

svītrots 

Or. sv

Grozījums Nr. 293
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija trīs mēnešu laikā pēc tam, kad no 
dalībvalsts saņemta visa attiecīgā 
informācija, novērtē attiecīgās dalībvalsts 
LULUCF rīcības plāna projektu. Komisija 
publicē minētās novērtēšanas rezultātus un 
attiecīgā gadījumā var izdot ieteikumus, lai 
veicinātu dalībvalstu centienus ierobežot 

Komisija trīs mēnešu laikā pēc tam, kad no 
dalībvalsts saņemta visa attiecīgā 
informācija, novērtē attiecīgās dalībvalsts 
LULUCF rīcības plāna projektu. Komisija 
publicē minētās novērtēšanas rezultātus un 
attiecīgā gadījumā var izdot praktiski
īstenojamus ieteikumus, lai veicinātu 
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vai samazināt emisijas un saglabāt vai 
palielināt piesaisti.

dalībvalstu centienus ierobežot vai 
samazināt emisijas un saglabāt vai 
palielināt piesaisti.

Or. de

Grozījums Nr. 294
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija trīs mēnešu laikā pēc tam, kad 
no dalībvalsts saņemta visa attiecīgā 
informācija, novērtē attiecīgās dalībvalsts 
LULUCF rīcības plāna projektu. Komisija 
publicē minētās novērtēšanas rezultātus 
un attiecīgā gadījumā var izdot 
ieteikumus, lai veicinātu dalībvalstu
centienus ierobežot vai samazināt emisijas 
un saglabāt vai palielināt piesaisti.

Komisija var apkopot informāciju par 
dalībvalstu īstenotajiem pasākumiem un 
publicēt to ziņojumā, lai veicinātu
zināšanu un labākās prakses apmaiņu
dalībvalstu vidū.

Or. en

Grozījums Nr. 295
Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija trīs mēnešu laikā pēc tam, kad 
no dalībvalsts saņemta visa attiecīgā 
informācija, novērtē attiecīgās dalībvalsts
LULUCF rīcības plāna projektu. Komisija 
publicē minētās novērtēšanas rezultātus 
un attiecīgā gadījumā var izdot 
ieteikumus, lai veicinātu dalībvalstu 
centienus ierobežot vai samazināt emisijas 
un saglabāt vai palielināt piesaisti.

Komisija var izstrādāt atzinumus, 
balstoties uz visiem dalībvalstu LULUCF 
rīcības plāniem, nolūkā veicināt zināšanu 
un labākās prakses apmaiņu dalībvalstu 
vidū.
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Or. en

Grozījums Nr. 296
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija trīs mēnešu laikā pēc tam, kad 
no dalībvalsts saņemta visa attiecīgā 
informācija, novērtē attiecīgās dalībvalsts
LULUCF rīcības plāna projektu. Komisija 
publicē minētās novērtēšanas rezultātus un 
attiecīgā gadījumā var izdot ieteikumus, lai 
veicinātu dalībvalstu centienus ierobežot 
vai samazināt emisijas un saglabāt vai 
palielināt piesaisti.

Komisija rīko apspriedes ar dalībvalstīm 
par to LULUCF rīcības plāniem.
Savstarpēji vienojoties ar dalībvalstīm,
Komisija publicē šo apspriežu rezultātus 
un attiecīgā gadījumā izdod ieteikumus, lai 
veicinātu dalībvalstu centienus ierobežot 
vai samazināt emisijas un saglabāt vai 
palielināt piesaisti.

Or. de

Grozījums Nr. 297
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija trīs mēnešu laikā pēc tam, kad 
no dalībvalsts saņemta visa attiecīgā 
informācija, novērtē attiecīgās dalībvalsts 
LULUCF rīcības plāna projektu. Komisija
publicē minētās novērtēšanas rezultātus 
un attiecīgā gadījumā var izdot 
ieteikumus, lai veicinātu dalībvalstu 
centienus ierobežot vai samazināt emisijas 
un saglabāt vai palielināt piesaisti.

Komisija publicē kopsavilkuma ziņojumu 
par dalībvalstu rīcības plāniem.

Or. en
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Pamatojums

Valstu rīcības plāni radītu papildu slogu dalībvalstu līmenī, nesniedzot pievienoto vērtību. 
Tādējādi rastos dubults regulējums, jo ierosinātie rīcības plāni pārklātos ar kopējās 
lauksaimniecības politikas 2. pīlāra agrovides pasākumiem. Tā vietā dalībvalstīm būtu 
jāiekļauj pasākumi, kas veicinātu ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu un ilgtspējīgu zemes 
apsaimniekošanu.

Grozījums Nr. 298
Matthias Groote

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija trīs mēnešu laikā pēc tam, kad no 
dalībvalsts saņemta visa attiecīgā 
informācija, novērtē attiecīgās dalībvalsts 
LULUCF rīcības plāna projektu. Komisija 
publicē minētās novērtēšanas rezultātus un 
attiecīgā gadījumā var izdot ieteikumus, lai 
veicinātu dalībvalstu centienus ierobežot 
vai samazināt emisijas un saglabāt vai 
palielināt piesaisti.

Pēc tam, kas dalībvalstis ir nosūtījušas 
visu attiecīgo informāciju, Komisija trīs 
mēnešu laikā novērtē attiecīgās dalībvalsts 
LULUCF rīcības plāna projektu un paziņo, 
vai šī dalībvalsts ievēro vadlīnijas un 
prasības. Komisija publicē minētās 
novērtēšanas rezultātus un attiecīgā 
gadījumā var izdot ieteikumus, lai 
veicinātu dalībvalstu centienus ierobežot 
vai samazināt emisijas un saglabāt vai 
palielināt piesaisti.

Or. de

Grozījums Nr. 299
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pienācīgi ņem vērā Komisijas 
konstatējumus un trīs mēnešu laikā pēc 
Komisijas novērtējuma saņemšanas 
elektroniski publisko un dara pieejamus 
atklātībai savus LULUCF rīcības plānus.

svītrots



PE494.534v01-00 52/65 AM\909714LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 300
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pienācīgi ņem vērā Komisijas 
konstatējumus un trīs mēnešu laikā pēc 
Komisijas novērtējuma saņemšanas 
elektroniski publisko un dara pieejamus 
atklātībai savus LULUCF rīcības plānus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Valstu rīcības plāni radītu papildu slogu dalībvalstu līmenī, nesniedzot pievienoto vērtību. 
Tādējādi rastos dubults regulējums, jo ierosinātie rīcības plāni pārklātos ar kopējās 
lauksaimniecības politikas 2. pīlāra agrovides pasākumiem. Tā vietā dalībvalstīm būtu 
jāiekļauj pasākumi, kas veicinātu ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu un ilgtspējīgu zemes 
apsaimniekošanu.

Grozījums Nr. 301
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pienācīgi ņem vērā Komisijas 
konstatējumus un trīs mēnešu laikā pēc 
Komisijas novērtējuma saņemšanas 
elektroniski publisko un dara pieejamus 
atklātībai savus LULUCF rīcības plānus.

Dalībvalstis ņem vērā Komisijas 
konstatējumus un trīs mēnešu laikā pēc 
Komisijas novērtējuma saņemšanas 
elektroniski publisko un dara pieejamus 
atklātībai savus LULUCF rīcības plānus.

Or. de
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Grozījums Nr. 302
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pienācīgi ņem vērā Komisijas 
konstatējumus un trīs mēnešu laikā pēc 
Komisijas novērtējuma saņemšanas 
elektroniski publisko un dara pieejamus 
atklātībai savus LULUCF rīcības plānus.

Dalībvalstis pienācīgi ņem vērā rezultātus, 
kas gūti apspriedēs ar Komisiju.

Or. de

Grozījums Nr. 303
Riikka Manner

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis līdz katra I pielikumā 
norādītā uzskaites perioda vidum un līdz 
katra I pielikumā norādītā uzskaites 
perioda beigām sniedz Komisijai 
ziņojumu, kurā aprakstīts LULUCF 
rīcības plānu īstenošanā panāktais 
progress.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 304
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis līdz katra I pielikumā 
norādītā uzskaites perioda vidum un līdz 

4. Dalībvalstis līdz katra I pielikumā 
norādītā uzskaites perioda vidum un līdz 
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katra I pielikumā norādītā uzskaites 
perioda beigām sniedz Komisijai ziņojumu, 
kurā aprakstīts LULUCF rīcības plānu
īstenošanā panāktais progress.

katra I pielikumā norādītā uzskaites 
perioda beigām, attiecīgā gadījumā 
iesniedzot ziņojumu saskaņā ar Regulu 
(ES) Nr. .../...[Komisijas priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 
par mehānismu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju monitoringam un ziņošanai un 
citas informācijas ziņošanai valstu un 
Eiropas Savienības līmenī saistībā ar 
klimata pārmaiņām (COM(2011)0789 
galīgā redakcija – 2011/0372(COD)], 
sniedz Komisijai arī ziņojumu, kurā 
aprakstīts LULUCF pasākumu īstenošanā 
panāktais progress.

Dalībvalstis trīs mēnešu laikā pēc 
ziņojumu iesniegšanas Komisijai dara tos 
pieejamus sabiedrībai saskaņā ar 1. un 
4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 305
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis līdz katra I pielikumā 
norādītā uzskaites perioda vidum un līdz
katra I pielikumā norādītā uzskaites 
perioda beigām sniedz Komisijai ziņojumu, 
kurā aprakstīts LULUCF rīcības plānu 
īstenošanā panāktais progress.

4. Dalībvalstis līdz katra I pielikumā 
norādītā uzskaites perioda beigām sniedz 
Komisijai ziņojumu, kurā aprakstīts 
LULUCF rīcības plānu īstenošanā 
panāktais progress. 

Komisija publicē kopsavilkuma ziņojumu 
par dalībvalstu rīcības plānu īstenošanā 
panākto progresu.

Or. en

Pamatojums

Valstu rīcības plāni radītu papildu slogu dalībvalstu līmenī, nesniedzot pievienoto vērtību. 
Tādējādi rastos dubults regulējums, jo ierosinātie rīcības plāni pārklātos ar kopējās 
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lauksaimniecības politikas 2. pīlāra agrovides pasākumiem. Tā vietā dalībvalstīm būtu 
jāiekļauj pasākumi, kas veicinātu ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu un ilgtspējīgu zemes 
apsaimniekošanu.

Grozījums Nr. 306
Riikka Manner

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija sešu mēnešu laikā pēc 
4. punktā minēto ziņojumu saņemšanas 
novērtē to, kā dalībvalstis īsteno savus 
LULUCF rīcības plānus.

svītrots

Komisija publicē minētos ziņojumus un 
minētās novērtēšanas rezultātus un 
attiecīgā gadījumā var izdot ieteikumus, 
lai veicinātu dalībvalstu centienus 
ierobežot vai samazināt emisijas un 
saglabāt vai palielināt piesaisti. 
Dalībvalstis pienācīgi ņem vērā Komisijas 
konstatējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 307
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija sešu mēnešu laikā pēc 
4. punktā minēto ziņojumu saņemšanas 
novērtē to, kā dalībvalstis īsteno savus 
LULUCF rīcības plānus.

svītrots

Komisija publicē minētos ziņojumus un 
minētās novērtēšanas rezultātus un 
attiecīgā gadījumā var izdot ieteikumus, 
lai veicinātu dalībvalstu centienus 
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ierobežot vai samazināt emisijas un 
saglabāt vai palielināt piesaisti. 
Dalībvalstis pienācīgi ņem vērā Komisijas 
konstatējumus.

Or. en

Pamatojums

Valstu rīcības plāni radītu papildu slogu dalībvalstu līmenī, nesniedzot pievienoto vērtību. 
Tādējādi rastos dubults regulējums, jo ierosinātie rīcības plāni pārklātos ar kopējās 
lauksaimniecības politikas 2. pīlāra agrovides pasākumiem. Tā vietā dalībvalstīm būtu 
jāiekļauj pasākumi, kas veicinātu ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu un ilgtspējīgu zemes 
apsaimniekošanu.

Grozījums Nr. 308
Kārlis Šadurskis

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija sešu mēnešu laikā pēc 
4. punktā minēto ziņojumu saņemšanas 
novērtē to, kā dalībvalstis īsteno savus 
LULUCF rīcības plānus.

svītrots

Komisija publicē minētos ziņojumus un 
minētās novērtēšanas rezultātus un 
attiecīgā gadījumā var izdot ieteikumus, 
lai veicinātu dalībvalstu centienus 
ierobežot vai samazināt emisijas un 
saglabāt vai palielināt piesaisti. 
Dalībvalstis pienācīgi ņem vērā Komisijas 
konstatējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 309
Jolanta Emilia Hibner

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 5. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija sešu mēnešu laikā pēc 4. punktā 
minēto ziņojumu saņemšanas novērtē to, 
kā dalībvalstis īsteno savus LULUCF 
rīcības plānus.

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 310
Horst Schnellhardt

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija publicē minētos ziņojumus un 
minētās novērtēšanas rezultātus un 
attiecīgā gadījumā var izdot ieteikumus, lai 
veicinātu dalībvalstu centienus ierobežot 
vai samazināt emisijas un saglabāt vai 
palielināt piesaisti. Dalībvalstis pienācīgi 
ņem vērā Komisijas konstatējumus.

Komisija publicē minētos ziņojumus un 
minētās novērtēšanas rezultātus un 
attiecīgā gadījumā var izdot praktiski 
īstenojamus ieteikumus, lai veicinātu 
dalībvalstu centienus ierobežot vai 
samazināt emisijas un saglabāt vai 
palielināt piesaisti. Dalībvalstis pienācīgi 
ņem vērā Komisijas konstatējumus.

Or. de

Grozījums Nr. 311
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija publicē minētos ziņojumus un 
minētās novērtēšanas rezultātus un 
attiecīgā gadījumā var izdot ieteikumus, 
lai veicinātu dalībvalstu centienus 
ierobežot vai samazināt emisijas un 
saglabāt vai palielināt piesaisti.
Dalībvalstis pienācīgi ņem vērā Komisijas 

Komisija attiecīgā gadījumā publicē 
minētos ziņojumus un minētās 
novērtēšanas rezultātus, lai veicinātu 
dalībvalstu centienus ierobežot vai 
samazināt emisijas un saglabāt vai 
palielināt piesaisti.
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konstatējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 312
Julie Girling

Lēmuma priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Ziņošanas un uzraudzības pienākumi

Dalībvalstis apņemas izpildīt uzraudzības 
un ziņošanas pienākumus attiecībā uz 
emisijām un piesaisti, kas rodas no 
darbībām saistībā ar šo lēmumu, atbilstīgi 
Regulai (ES) Nr. .../... [Komisijas 
priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par mehānismu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
monitoringam un ziņošanai un citas 
informācijas ziņošanai valstu un Eiropas 
Savienības līmenī saistībā ar klimata 
pārmaiņām (COM(2011) 0789) galīgā 
redakcija – 2011/0372(COD)].

Or. en

Pamatojums

Valstu rīcības plāni radītu papildu slogu dalībvalstu līmenī, nesniedzot pievienoto vērtību. 
Šajā lēmumā būtu atbilstīgi svītrot šo noteikumu un aizstāt to ar atsauci uz pašlaik apspriesto 
regulu par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam un ziņošanai un citas 
informācijas ziņošanai valstu un Eiropas Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām 
(COM(2011) 0789), kas liek dalībvalstīm ES uzraudzīt savas emisijas un piesaisti un ziņot par
to.

Grozījums Nr. 313
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber
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Lēmuma priekšlikums
11. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ne vēlāk kā viena gada laikā pēc 
I pielikumā norādītā pirmā uzskaites 
perioda beigām pārskata šajā lēmumā 
izklāstītos uzskaites noteikumus.

Komisija ne vēlāk kā viena gada laikā pēc 
I pielikumā norādītā pirmā uzskaites 
perioda beigām pārskata šajā lēmumā 
izklāstītos uzskaites noteikumus, ņemot 
vērā starptautiskās sarunas un UNFCCC.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 314
Julie Girling

Lēmuma priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lēmuma 2. panta 2. punktā, 4. panta 
7. punktā, 6. panta 9. punktā, 7. panta 
6. punktā un 9. panta 4. punktā minētās 
pilnvaras ir deleģētas Komisijai uz 
nenoteiktu laiku no šā lēmuma spēkā 
stāšanās dienas.

2. Lēmuma 2. panta 2. punktā, 7. panta 
6. punktā un 9. panta 4. punktā minētās 
pilnvaras ir deleģētas Komisijai uz ne 
vairāk kā 5 gadiem no šā lēmuma spēkā 
stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

Kaut arī ir vēlams nodrošināt, lai mainīgo starptautisko situāciju varētu atspoguļot Eiropā, 
un tā kā šā iemesla dēļ var būt nepieciešama dažu pilnvaru deleģēšana, pilnvarām pieņemt 
deleģētos aktus būtu jāpiemēro stingrs laika ierobežojums. Turklāt Komisija nav sniegusi 
nekādus iemeslus tam, lai lēmumā ierosinātās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus pagarinātu 
uz laiku pēc saistību perioda.
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Grozījums Nr. 315
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lēmuma 2. panta 2. punktā, 4. panta 
7. punktā, 6. panta 9. punktā, 7. panta 
6. punktā un 9. panta 4. punktā minētās 
pilnvaras ir deleģētas Komisijai uz 
nenoteiktu laiku no šā lēmuma spēkā 
stāšanās dienas.

2. Lēmuma 2. panta 2. punktā, 4. panta 
7. punktā, 7. panta 6. punktā un 9. panta 
4. punktā minētās pilnvaras ir deleģētas 
Komisijai uz nenoteiktu laiku no šā 
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 316
Kārlis Šadurskis

Lēmuma priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lēmuma 2. panta 2. punktā, 4. panta 
7. punktā, 6. panta 9. punktā, 7. panta 
6. punktā un 9. panta 4. punktā minētās 
pilnvaras ir deleģētas Komisijai uz 
nenoteiktu laiku no šā lēmuma spēkā 
stāšanās dienas.

2. Lēmuma 4. panta 7. punktā, 7. panta 
6. punktā un 9. panta 4. punktā minētās 
pilnvaras ir deleģētas Komisijai uz 
nenoteiktu laiku no šā lēmuma spēkā 
stāšanās dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 317
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
brīdī atsaukt var 2. panta 2. punktā, 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
brīdī atsaukt var 2. panta 2. punktā, 
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4. panta 7. punktā, 6. panta 9. punktā,
7. panta 6. punktā un 9. panta 4. punktā 
minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai 
arī vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas 
neietekmē jau spēkā esošu deleģētu aktu 
spēkā esamību.

4. panta 7. punktā, 7. panta 6. punktā un 
9. panta 4. punktā minēto pilnvaru 
deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, vai arī vēlākā datumā, 
kas tajā norādīts. Tas neietekmē jau spēkā 
esošu deleģētu aktu spēkā esamību.

Or. en

Grozījums Nr. 318
Kārlis Šadurskis

Lēmuma priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
brīdī atsaukt var 2. panta 2. punktā, 
4. panta 7. punktā, 6. panta 9. punktā,
7. panta 6. punktā un 9. panta 4. punktā 
minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai 
arī vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas 
neietekmē jau spēkā esošu deleģētu aktu 
spēkā esamību.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
brīdī atsaukt var 2. panta 3. punktā,
4. panta 7. punktā, 7. panta 6. punktā un 
9. panta 5. punktā minēto pilnvaru 
deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, vai arī vēlākā datumā, 
kas tajā norādīts. Tas neietekmē jau spēkā 
esošu deleģētu aktu spēkā esamību.

Or. en

Grozījums Nr. 319
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
12. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
2. panta 2. punktu, 4. panta 7. punktu, 
6. panta 9. punktu, 7. panta 6. punktu un 
9. panta 4. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome 
2 mēnešu laikā pēc minētā akta 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei nav cēluši iebildumus vai ja pirms 
minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka necels iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosmes 
minēto termiņu pagarina par 2 mēnešiem.

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
2. panta 2. punktu, 4. panta 7. punktu, 
7. panta 6. punktu un 9. panta 4. punktu, 
stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome 2 mēnešu laikā pēc 
minētā akta paziņošanas Eiropas 
Parlamentam un Padomei nav cēluši 
iebildumus vai ja pirms minētā termiņa 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju, ka necels 
iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes ierosmes minēto termiņu 
pagarina par 2 mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 320
Kārlis Šadurskis

Lēmuma priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
2. panta 2. punktu, 4. panta 7. punktu, 
6. panta 9. punktu, 7. panta 6. punktu un 
9. panta 4. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome 
2 mēnešu laikā pēc minētā akta 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei nav cēluši iebildumus vai ja pirms 
minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka necels iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosmes 
minēto termiņu pagarina par 2 mēnešiem.

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
2. panta 3. punktu, 4. panta 7. punktu, 
7. panta 6. punktu un 9. panta 5. punktu, 
stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome 2 mēnešu laikā pēc 
minētā akta paziņošanas Eiropas 
Parlamentam un Padomei nav cēluši 
iebildumus vai ja pirms minētā termiņa 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju, ka necels 
iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes ierosmes minēto termiņu 
pagarina par 2 mēnešiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 321
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 
1. janvārī.

Šis lēmums stājas spēkā 2014. gada 
1. janvārī.

Or. it

Grozījums Nr. 322
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – tabula – 2. rinda – 2. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2013. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim

No 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim

Or. it

Grozījums Nr. 323
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
III pielikums – „Aprites cikla puses standarta vērtības (HL)” – 1. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2 gadi papīram, 2 gadi papīram un enerģijas ražošanā 
izmantotai koksnei,

Or. de

Grozījums Nr. 324
Julie Girling
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Lēmuma priekšlikums
IV pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums svītrots.

Or. en

Pamatojums

Valstu rīcības plāni radītu papildu slogu dalībvalstu līmenī, nesniedzot pievienoto vērtību. 
Tādējādi rastos dubults regulējums, jo ierosinātie rīcības plāni pārklātos ar kopējās 
lauksaimniecības politikas 2. pīlāra agrovides pasākumiem.

Grozījums Nr. 325
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
IV pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums svītrots.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 326
Gaston Franco, Sophie Auconie

Lēmuma priekšlikums
IV pielikums – g punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– palielināt nocirstas koksnes produktu 
krātuvi,

– palielināt nocirstas koksnes produktu 
krātuvi. No nocirstas koksnes iegūti 
koksnes produkti arī ir nozīmīgas oglekļa 
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krātuves, un kokmateriāli būtu uzskatāmi 
par aizstājējiem tādiem materiāliem, kuri 
prasa lielu enerģijas patēriņu. Būtu 
jāatbalsta nocirstas koksnes produktu 
izmantojuma palielināšana būvniecībā, 
remontdarbos un publiskajā iepirkumā,

Or. en

Pamatojums

Dažu koku nociršana ir ne tikai ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas neatņemama sastāvdaļa, 
bet tā arī nodrošina vairāk vietas pārējo koku augšanai un var samazināt konkurenci 
attiecībā uz augsnes barības vielām un saules gaismu. Izmantojot ražošanā kokmateriālus, 
nevis tādus materiālus, kuri prasa lielu enerģijas patēriņu, var cīnīties pret siltumnīcefektu, 
piemēram, aizstājot betona vai tērauda konstrukcijas ar koka konstrukcijām rāmjos vai sijās. 


