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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl naudojant žemę, 
keičiant žemės naudojimo paskirtį ir vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir 
pašalinamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos taisyklių ir veiksmų planų
(COM(2012) 0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012) 0093),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
192 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C7-0074/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2011 m. gruodžio mėn. Durbane 
vykusioje 17-oje JTBKKK Šalių 
konferencijoje, priimtas Šalių 
Konferencijos, kuri laikoma Kioto 
protokolo Šalių susitikimu, sprendimas -
/CMP.7. Tame sprendime nustatytos 
LULUCF sektoriui nuo antrojo Kioto 
protokolo įsipareigojimų laikotarpio 
taikytinos apskaitos taisyklės. Siekiant 
užtikrinti tinkamą Sąjungos vidaus 

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

taisyklių ir pagal JTBKKK sutartų metodų 
derėjimą, šis sprendimas turėtų būti 
suderintas su tuo sprendimu. Be to, šiame 
sprendime turėtų atsispindėti Sąjungos 
LULUCF sektoriaus ypatumai ir Sąjungos, 
kaip atskiros šalies, prievolės;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti Sąjungos LULUCF 
sektoriui taikomų apskaitos taisyklių 

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

aplinkosauginį naudingumą, šios taisyklės 
turėtų būti grindžiamos Šalių 
Konferencijos, laikomos Kioto protokolo 
Šalių susitikimu, sprendimuose 2/CMP.7, 
2/CMP.6 ir 16/CMP.1 nustatytais apskaitos 
principais ir nuosekliai, palyginamai ir 
išsamiai taikomos Sąjungoje ir valstybėse 
narėse; šiuo tikslu prireikus Komisija 
turėtų padėti valstybėms narėms atlikti 
technines pataisas arba korekcijas, kurias 
būtina padaryti esamose ar naujai 
sukurtose sąskaitose;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) apskaitos taisyklės turėtų padėti tiksliai 
įvertinti dėl žmogaus veiklos 
atsirandančius išmetamo ir pašalinamo 
ŠESD kiekio pokyčius Todėl šiame 
sprendime turėtų būti numatyta, kad 
skirtingai LULUCF veiklai būtų taikomi 
specialūs apskaitos metodai. Kadangi su 
miško įveisimu, miško atkūrimu ir miškų 
naikinimu susijęs išmetamas ir pašalinamas 
ŠESD kiekis tiesiogiai priklauso nuo 
žmogaus veiklos, jis visas turėtų būti 
įtrauktas į apskaitą. Tačiau, atsižvelgiant į 
tai, kad ne visas tvarkant miškus išmetamas 
ir pašalinamas ŠESD kiekis yra susijęs su 
žmogaus veikla, ir siekiant, kad apskaitai 
neturėtų poveikio gamtos ir konkrečiai 
šaliai būdingi ypatumai, atitinkamose 
apskaitos taisyklėse turėtų būti numatyta 
taikyti orientacinius lygius. Orientaciniai 
lygiai – tai su miškų tvarkymu valstybės 
narės teritorijoje susijęs numatomas 
metinis grynasis per ataskaitinio 
laikotarpio metus išmetamas ar 
pašalinamas ŠESD kiekis; tie lygiai turėtų 

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

būti nustatomi skaidriai, vadovaujantis 
Sprendimu 2/CMP.7. Orientaciniai lygiai 
turėtų būti atnaujinami, atsižvelgiant į 
metodų patobulinimus arba valstybių narių 
turimus duomenis. Atsižvelgiant į 
prognozių, kuriomis grindžiami 
orientaciniai lygiai, neapibrėžtumą, 
apskaitos taisyklėse turėtų būti numatytos 
viršutinės ribos, taikytinos su miškų 
tvarkymu susijusiam grynajam išmetamam 
ir pašalinamam ŠESD kiekiui, kuris gali 
būti įtrauktas į apskaitą;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) LULUCF sektoriuje laikiną ŠESD 
išmetimą ar pašalinimą gali lemti natūralūs 
trikdžiai, pavyzdžiui, gaisrai, vabzdžiai ir 
ligos, ekstremalios oro sąlygos ir 
geologiniai trikdžiai, arba jie gali tapti su 
ankstesniu pašalinimu susijusių grįžtamų 
procesų priežastimi. Kadangi grįžtamą 
procesą gali lemti ir valdymo sprendimai, 
pavyzdžiui, sprendimai kirsti arba sodinti 
medžius, šiuo sprendimu turėtų būti 
užtikrinta, kad į LULUCF apskaitą visada 
būtų įtraukti tikslūs su žmogaus nulemtu 
ŠESD pašalinimu susijusių grįžtamų 
procesų duomenys. Be to, šiame sprendime 
valstybėms narėms turėtų būti numatyta 
ribota galimybė į LULUCF apskaitą 
neįtraukti dėl trikdžių, kurių valstybės 
narės nepajėgios kontroliuoti, išmesto 
ŠESD kiekio. Tačiau, taikant tas 
nuostatas, valstybėms narėms neturėtų 
būti sudarytos galimybės į apskaitą 
nepagrįstai neįtraukti tam tikrų duomenų;

(9) LULUCF sektoriuje laikiną ŠESD 
išmetimą ar pašalinimą gali lemti natūralūs 
trikdžiai, kurių valstybė narė negali 
kontroliuoti ir kuriems ji negali daryti 
didelės įtakos, pavyzdžiui, gaisrai, 
vabzdžiai ir ligos, ekstremalios oro sąlygos 
ir geologiniai trikdžiai, arba jie gali tapti su 
ankstesniu pašalinimu susijusių grįžtamų 
procesų priežastimi. Kadangi grįžtamą 
procesą gali lemti ir valdymo sprendimai, 
pavyzdžiui, sprendimai kirsti arba sodinti 
medžius, šiuo sprendimu turėtų būti 
užtikrinta, kad į LULUCF apskaitą visada 
būtų įtraukti tikslūs su žmogaus nulemtu 
ŠESD pašalinimu susijusių grįžtamų 
procesų duomenys. Be to, šiame sprendime 
valstybėms narėms turėtų būti numatyta 
ribota galimybė į LULUCF apskaitą 
neįtraukti dėl miško įveisimo, miško 
atkūrimo ir miškų tvarkymo trikdžių, 
kurių valstybės narės nepajėgios 
kontroliuoti, išmesto ŠESD kiekio taikant 
įprastinius gamtinių taršos šaltinių 
foninius lygius ir maržas pagal 
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Sprendimą 2/CMP.7;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 995/2010, kuriuo 
nustatomi medieną ir medienos produktus 
rinkai tiekiančių ūkio subjektų 
įsipareigojimai, reikalaujama, kad 
operatoriai taikytų priemonių ir 
procedūrų sistemą, kuri teiktų prieigą prie 
informacijos apie nukirsto medžio 
produktų pasiūlą, taip pat apie medienos 
ruošos šalį ir ruošos praktiką. Toji 
informacija turėtų būti kaupiama sąvade 
išmetamo ŠESD kiekio apskaitos 
gerinimo tikslais, kaip nurodyta 2009 m. 
balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2009/28/EB dėl 
skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių 
energiją, iš dalies keičiančioje bei vėliau 
panaikinančioje Direktyvas 2001/77/EB ir 
2003/30/EB² ir 2003 m. spalio 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB nustatančią šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą 
Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos 
direktyvą 96/61/EB³;
–––––––––––
¹ OL L 295, 2010 10 12, p. 23.
² OL L 140, 2009 6 5, p. 16.
³ OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) miško įveisimas – kryptingas ne miško 
žemės, kurioje bent 50 metų neaugo 
miškas, pavertimas mišku apsodinimo, 
apsėjimo ir (arba) natūralaus sėklų plitimo 
skatinimo būdu, įvykdytas po 1990 m.
sausio 1 d.;

c) miško įveisimas – kryptingas ne miško 
žemės, kurioje bent 50 metų neaugo 
miškas, pavertimas mišku apsodinimo, 
apsėjimo ir (arba) natūralaus sėklų plitimo 
skatinimo būdu, įvykdytas po 1989 m.
gruodžio 31 d.;
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Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) miško atkūrimas – kryptingas ne žemės, 
kurioje anksčiau augo miškas, bet vėliau 
jos paskirtis buvo pakeista į žemės be 
miško, pavertimas mišku apsodinimo, 
apsėjimo ir (arba) natūralaus sėklų plitimo 
skatinimo būdu, įvykdytas po 1990 m.
sausio 1 d.;

d) miško atkūrimas – kryptingas ne žemės, 
kurioje anksčiau augo miškas, bet vėliau 
jos paskirtis buvo pakeista į žemės be
miško, pavertimas mišku apsodinimo, 
apsėjimo ir (arba) natūralaus sėklų plitimo 
skatinimo būdu, įvykdytas po 1989 m.
gruodžio 31 d.;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) miškų naikinimas – kryptingas miško 
pavertimas žeme be miško, įvykdytas po
1990 m. sausio 1 d.;

e) miškų naikinimas – kryptingas miško 
pavertimas žeme be miško, įvykdytas po
1989 m. gruodžio 31 d.;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

j) anglies sankaupos – anglies kaupiklyje
susikaupusi anglies masė, išreikšta 
tonomis;
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Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

p) nukirsto medžio produktas – nukirtus 
medį gautas produktas, įskaitant iš medžio 
kirtimo vietos išvežtas medieną ir žievę;

p) nukirsto medžio produktas – nukirtus 
medį gautas produktas, įskaitant žievę, 
išvežtas iš medžio kirtimo vietos;

Or. en

Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ta) foninė teršalų koncentracija –
vidutinis pastovus ir pradžioje išsamus 
1990–2009 m. laikotarpio teršalų lygis, 
susijęs su natūraliais trikdžiais kartotinai 
pritaikius išskirčių atmetimo procedūrą, 
grindžiamas dvigubais standartiniais 
nuokrypiais nuo vidutinės vertės, kol 
negalima nustatyti išskirčių;

Or. en

Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

tb) marža – dvigubas laiko eilučių 
standartinis nuokrypis, apibrėžiantis 
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foninę teršalų koncentraciją;

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies u punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies v punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) akimirkinės oksidacijos metodas –
apskaitos metodas, pagal kurį daroma 
prielaida, kad visas nukirsto medžio 
produktuose esančios anglies kiekis 
išmetamas į atmosferą tuo metu, kai 
valstybė narė pagal šį sprendimą tuos 
produktus įtraukia į savo apskaitą;

v) akimirkinės oksidacijos metodas –
apskaitos metodas, pagal kurį daroma 
prielaida, kad visas nukirsto medžio 
produktuose esančios anglies kiekis 
išmetamas į atmosferą nukirtimo metu;

Or. en
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais keistų
ir atnaujintų šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytas apibrėžtis, siekdama jas
suderinti su pagal Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvenciją 
(JTBKKK), Kioto protokolą ar kitą su 
klimato kaita susijusį daugiašalį 
susitarimą, kurį sudarė Sąjunga, 
įgyvendinimo organų priimtomis 
apibrėžtimis.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įpareigojimas parengti ir vesti LULUCF
apskaitą

LULUCF veiklos apskaitos prievolės

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės parengia ir veda 
kiekvieno I priede nurodyto ataskaitinio 
laikotarpio apskaitą, kurioje tiksliai 
nurodo visą jų teritorijoje vykdant toliau 
nurodytoms kategorijoms priskiriamą 

1. Valstybės narės parengia ir veda 
kiekvieno I priede nurodyto ataskaitinio 
laikotarpio visos jų teritorijoje vykdomos
toliau nurodytoms kategorijoms
priskiriamos veiklos išmetamo ir 
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veiklą išmetamą ir pašalinamą ŠESD
kiekį:

pašalinamo ŠESD kiekio apskaitą:

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) šlapynių drenažas ir drėgnumo 
atkūrimas.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

valstybės narės, jei reikia, padedant 
Komisijai, atlieka visas būtinas technines 
pataisas ir perskaičiavimus, kurių reikia 
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siekiant į esamą ir naujai kuriamą 
apskaitą įtraukti šioje dalyje minimus 
anglies kaupiklius ir 3 straipsnio 2 dalyje 
minimas ŠESD.

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Su miško atkūrimu susijusioje valstybių 
narių apskaitoje nurodomas tik žemės 
plotuose, kuriuose 1990 m. sausio 1 d. 
neaugo miškas, vykdant tokią veiklą 
išmetamas ir pašalinamas ŠESD kiekis.

1. Su miško atkūrimu susijusioje valstybių 
narių apskaitoje nurodomas tik žemės 
plotuose, kuriuose 1989 m. gruodžio 31 d. 
neaugo miškas, vykdant tokią veiklą 
išmetamas ir pašalinamas ŠESD kiekis.

Or. en
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei valstybės narės į apskaitą įtraukia 
vykdant miško įveisimo, miško atkūrimo ir 
miškų naikinimo veiklą atsiradusius 
grynuosius išmetamo ir pašalinamo anglies 
dioksido (CO2) pokyčius, tokie grynieji 
pokyčiai – tai bendras per kiekvieno I 
priede nurodyto ataskaitinio laikotarpio 
metus pašalinamas ir išmetamas ŠESD 
kiekis, kuris apskaičiuojamas remiantis 
skaidriais ir patikrinamais duomenimis 
kiekvienais to ataskaitinio laikotarpio
metais sudėjus tų metų gruodžio 31 d. 
turimas anglies sankaupas ir iš jų atėmus 
tų pačių metų sausio 1 d. turėtas anglies 
sankaupas.

2. Valstybės narės į apskaitą įtraukia 
vykdant miško įveisimo, miško atkūrimo ir 
miškų naikinimo veiklą atsiradusius 
grynuosius išmetamo ir pašalinamo anglies 
dioksido (CO2) pokyčius. Tokie grynieji 
pokyčiai – tai bendras per kiekvieno I 
priede nurodyto ataskaitinio laikotarpio 
metus pašalinamas ir išmetamas ŠESD 
kiekis, kuris apskaičiuojamas remiantis 
skaidriais ir patikrinamais duomenimis 
kiekvienais to ataskaitinio laikotarpio
grynuosius išmetamo ir pašalinamo 
anglies dioksido pokyčius.

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei valstybės narės į apskaitą įtraukia 
vykdant miško įveisimo, miško atkūrimo ir 
miškų naikinimo veiklą išmetamą metano
(CH4) ir azoto suboksido (N2O) kiekį, toks
išmetamas kiekis – tai bendras kiekvieno I 
priede nurodyto ataskaitinio laikotarpio 
metais išmestas ŠESD kiekis, kuris 
apskaičiuojamas remiantis skaidriais ir 
patikrinamais duomenimis sudėjus per 
kiekvienus to ataskaitinio laikotarpio metus 
išmestą ŠESD kiekį.

3. Valstybės narės į apskaitą įtraukia 
vykdant miško įveisimo, miško atkūrimo ir 
miškų naikinimo veiklą išmetamą metano
(CH4) ir azoto suboksido (N2O) kiekį. 
Toks išmetamas kiekis – tai bendras 
kiekvieno I priede nurodyto ataskaitinio 
laikotarpio metais išmestas ŠESD kiekis, 
kuris apskaičiuojamas remiantis skaidriais 
ir patikrinamais duomenimis sudėjus per 
kiekvienus to ataskaitinio laikotarpio metus 
išmestą ŠESD kiekį.

Or. en
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybes narės ir toliau rengia ir veda
žemėje, kuri pagal 4 straipsnio 3 dalį 
apskaitoje nustatyta kaip žemė, kurioje 
vykdoma miško įveisimo, miško atkūrimo 
ir miškų naikinimo veikla, išmetamo ir 
pašalinamo ŠESD kiekio apskaitą, net jei 
tokia veikla toje žemėje nebevykdoma.

4. Valstybes narės veda žemės, kuri pagal 4 
straipsnio 3 dalį apskaitoje nustatyta kaip 
žemė, kurioje vykdoma miško įveisimo, 
miško atkūrimo ir miškų naikinimo veikla, 
išmetamo ir pašalinamo ŠESD kiekio 
apskaitą, net jei tokia veikla toje žemėje 
nebevykdoma.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Su miškų tvarkymu susijusioje
apskaitoje valstybės narės nurodo vykdant
tokią veiklą išmetamą ir pašalinamą ŠESD 
kiekį, kuris apskaičiuojamas iš ŠESD 
kiekio, išmetamo ir pašalinamo per 
kiekvieną I priede nurodytą ataskaitinį 
laikotarpį, atėmus vertę, kuri gaunama to 
ataskaitinio laikotarpio metų skaičių 
padauginus iš II priede nurodyto joms
taikomo orientacinio lygio.

1. Valstybės narės apskaitoje nurodo 
vykdant miškų tvarkymo veiklą išmetamą 
ir pašalinamą ŠESD kiekį, kuris 
apskaičiuojamas iš ŠESD kiekio, išmetamo 
ir pašalinamo per kiekvieną I priede 
nurodytą ataskaitinį laikotarpį, atėmus 
vertę, kuri gaunama to ataskaitinio 
laikotarpio metų skaičių padauginus iš
atitinkamo II priede nurodyto miškų 
tvarkymo veiklai taikomo orientacinio 
lygio.

Or. en
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei atlikus 1 dalyje nurodytus 
ataskaitinio laikotarpio apskaičiavimus 
gaunamas neigiamas rezultatas, valstybės 
narės į savo miškų tvarkymo apskaitą įrašo 
bendrą išmestą ir pašalintą ŠESD kiekį, 
kuris sudarytų ne daugiau kaip 3,5 proc. 
valstybės narės baziniais metais išmesto 
ŠESD kiekio, nurodyto pagal Sprendimo 
13/CMP.1 priedą valstybės narės JTBKKK 
Šalims pateiktoje peržiūrėtoje pirminėje 
duomenų apie baziniais metais išmestą 
ŠESD kiekį ataskaitoje, išskyrus vykdant 3 
straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą išmestą 
ir pašalintą ŠESD kiekį, ir kuris 
padauginamas iš to ataskaitinio laikotarpio 
metų skaičiaus.

2. Jei atlikus 1 dalyje nurodytus 
ataskaitinio laikotarpio apskaičiavimus 
gaunamas neigiamas rezultatas, valstybės 
narės į savo miškų tvarkymo apskaitą įrašo 
bendrą išmestą ir pašalintą ŠESD kiekį, 
kuris sudarytų ne daugiau kaip 3,5 proc. 
valstybės narės baziniais metais ar baziniu 
laikotarpiu išmesto ŠESD kiekio, nurodyto 
pagal Sprendimo 13/CMP.1 priedą 
valstybės narės JTBKKK Šalims pateiktoje 
peržiūrėtoje pirminėje duomenų apie 
baziniais metais išmestą ŠESD kiekį 
ataskaitoje, išskyrus vykdant 3 straipsnio 1 
dalyje nurodytą veiklą išmestą ir pašalintą 
ŠESD kiekį, ir kuris padauginamas iš to 
ataskaitinio laikotarpio metų skaičiaus.

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
apskaičiavimo metodai, kuriuos jos taiko 
vesdamos miškų tvarkymo veiklos 
apskaitą, būtų suderinami su II priede 
nustatytiems orientaciniams lygiams 
apskaičiuoti taikomais apskaičiavimo 
metodais, kai apskaičiavimai susiję su:

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
apskaičiavimo metodai, kuriuos jos taiko 
vesdamos miškų tvarkymo veiklos 
apskaitą, atitiktų Sprendimo 2/CMP.6. 
II priedą ir būtų suderinami su II priede 
nustatytiems orientaciniams lygiams 
apskaičiuoti taikomais apskaičiavimo 
metodais, kai apskaičiavimai susiję su:

Or. en
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nukirsto medžio produktais, Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Ne vėliau nei likus vieneriems metams 
iki kiekvieno ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos valstybės narės praneša Komisijai 
kitu ataskaitiniu laikotarpiu siūlomus 
taikyti orientacinius lygius, persvarstytus 
pagal Sprendimuose 2/CMP.7 ir 2/CMP.6
nustatytą metodiką, skirtą tame sprendime 
nustatytiems orientaciniams lygiams 
apskaičiuoti.

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Jei būtų pakeistos Sprendimo 2/CMP.6 
ar 2/CMP.7 nuostatos, valstybės narės ne 
vėliau kaip per šešis mėnesius nuo tų 
pakeitimų priėmimo praneša Komisijai 
atsižvelgiant į šiuos pakeitimus siūlomus 
persvarstytus orientacinius lygius.
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Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės pagal 3 straipsnio 1 dalį
veda iš nukirsto medžio produktų, kuriuose 
2013 m. sausio 1 d. yra anglies, išmetamo
ŠESD kiekio apskaitą, net jei tokie 
nukirsto medžio produktai gauti prieš šią 
datą.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su nukirsto medžio produktais
susijusioje ir pagal 3 straipsnio 1 dalį
vedamoje apskaitoje valstybės narės
nurodo iš toliau pateikiamų nukirsto 
medžio produktų išmetamą ŠESD kiekį, 
apskaičiuojamą remiantis III priede 
nustatyta pirmojo laipsnio irimo funkcija ir 
numatytosiomis pusėjimo vertėmis:

2. Į su nukirsto medžio produktais
susijusią ir pagal 3 straipsnio 1 dalį
vedamą apskaitą valstybės narės įtraukia
iš toliau pateikiamų nukirsto medžio 
produktų išmetamą ŠESD kiekį, 
apskaičiuojamą remiantis III priede 
nustatyta pirmojo laipsnio irimo funkcija ir 
numatytosiomis pusėjimo vertėmis:

Or. en
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neatsižvelgiant į kilmę, importuojami 
nukirsto medžio produktai nėra 
apskaitomi importuojančios valstybės 
narės. 

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 2 dalies trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, kurios pasirenka naudoti 
konkrečioje šalyje taikomas pusėjimo 
vertes eksportuojamiems nukirsto medžio 
produktams, vienus metus prieš 
pasibaigiant ataskaitiniam laikotarpiui 
pateikia prašymą Komisijai susipažinti ir 
patvirtinti. 

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 2 dalies trečia b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nenaudoja konkrečioje 
šalyje taikomų pusėjimo verčių nukirsto 
medžio produktams, pateiktiems į rinką 
Sąjungoje, jei jos nukrypsta nuo pusėjimo 
verčių, taikomų importuojančios valstybės 
narės apskaitoje pagal 3 straipsnio 1 dalį. 
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Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 2 dalies trečia c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės į apskaitą įtraukia 
vykdant miškų naikinimo veiklą iš 
nukirsto medžio produktų išmetamą 
ŠESD kiekį pagal akimirkinės oksidacijos 
metodą.

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės į apskaitą įtraukia iš 
energijos vartojimo tikslais nukirsto 
medžio produktų išmetamą ŠESD kiekį
remdamosi akimirkinės oksidacijos 
metodu. Valstybės narės stebi iš už 
Sąjungos ribų nukirstų medžių 
pagamintus valstybėje narėje energijos 
vartojimo tikslais naudojamus nukirsto 
medžio produktus, kad pateiktų ŠESD 
suvestinę ir nurodytų medienos ruošos 
šalį, kurioje pagamintas nukirsto medžio 
produktas, taip pat nurodytų, ar mediena 
paruošta aplinkai nežalingu būdu.

Or. en
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Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su šlapynių drenažu ir drėgnumo atkūrimu
susijusioje apskaitoje valstybės narės
nurodo ŠESD kiekį, kuris išmetamas ir 
pašalinamas tą veiklą vykdant visoje nuo 
1990 m. drenuotoje žemėje ir žemėje, 
kurioje nuo 1990 m. atkurtas drėgnumas.

Į su šlapynių drenažu ir drėgnumo 
atkūrimu susijusią apskaitą valstybės 
narės įtraukia ŠESD kiekį, kuris 
išmetamas ir pašalinamas tą veiklą vykdant 
visoje nuo 1990 m. drenuotoje žemėje ir 
žemėje, kurioje nuo 1990 m. atkurtas 
drėgnumas.

Or. en
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Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jei tenkinamos 2 dalyje nustatytos 
sąlygos, valstybės narės, atlikdamos 
apskaičiavimus, susijusius su joms pagal 3 
straipsnio 1 dalies a, b ir d punktus 
taikomais apskaitos vedimo įpareigojimais, 
į juos gali neįtraukti dėl natūralių trikdžių 
iš įvairų šaltinių ne dėl žmogaus veiklos 
išmesto šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio. Kai valstybės narės į apskaitą 
neįtraukia tokio išmetamo ŠESD kiekio, 
jos neįtraukia ir žemės plotuose, kur įvyko 
tie natūralūs trikdžiai, vėliau pašalinamo 
ŠESD kiekio.

Or. en

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Miško įveisimo ir miško atželdinimo 
veiklai, kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalies 
a ir b punktuose, valstybės narės 
apskaičiuoja foninę teršalų koncentraciją 
dėl natūralių trikdžių. Pagal Sprendimą 
2/CMP.7 valstybės narės arba kasmet, 
arba I priede nurodyto ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje gali neįtraukti dėl 
natūralių trikdžių išmetamo ŠESD kiekio, 
kuris per kuriuos nors vienus metus 
viršija miškų atkūrimo ir pašalinimo 
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foninę teršalų koncentraciją plius maržą.

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Miškų tvarkymo veiklai, kaip nurodyta 
3 straipsnio 1 dalies d punkte, valstybės 
narės apskaičiuoja foninę teršalų 
koncentraciją dėl natūralių trikdžių. 
Pagal Sprendimą 2/CMP.7 valstybės 
narės arba kasmet, arba I priede nurodyto 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gali 
neįtraukti į apskaitą dėl natūralių trikdžių 
išmetamo ŠESD kiekio, kuris per kuriuos 
nors vienus metus viršija miškų tvarkymo 
foninę teršalų koncentraciją plius maržą.

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Į apskaičiavimus įtraukiamas iš 
įvairių šaltinių ne dėl žmogaus veiklos 
išmestas ŠESD kiekis, į kurį atsižvelgta 
pagal 6 straipsnio 4, 5 ar 6 dalis 
apskaičiuojant ŠESD orientacinį lygį.

Or. en
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Valstybės narės, jei reikia, padedant 
Komisijai, atlieka visas būtinas II priede 
nurodyto miškų tvarkymo veiklai taikomo 
orientacinio lygio technines pataisas ir 
perskaičiavimus, siekiant įtraukti, jei 
pagal šią straipsnio dalį neįtraukta, 
foninę teršalų koncentraciją, siejamą su 
metiniais natūraliais trikdžiais.

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės apskaičiuoja grynąjį
išmetamą ar pašalinamą ŠESD kiekį pagal 
1a ir 1d dalis ir pateikia skaidrią 
informaciją.

Or. en
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Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybė narė nustato visus žemės
plotus, kurie neįtraukiami į valstybės narės 
pagal 3 straipsnio 1 dalies a, b ir d 
punktus vedamą apskaitą, ir, be kita ko, 
nurodo natūralių trikdžių geografinę vietą, 
metus ir tipus;

a) parodo, kad nustatyti visi žemės plotai, 
kurie neįtraukiami į apskaitą, be kita ko, 
nurodo natūralių trikdžių georeferencinę
vietą, metus ir tipus;

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybė narė apskaičiuoja į apskaitą 
neįtrauktuose žemės plotuose per metus
dėl natūralių trikdžių iš įvairių šaltinių ne 
dėl žmogaus veiklos išmetamą ir vėliau
pašalinamą ŠESD kiekį;

b) parodo, kaip tuose plotuose nustatomas
dėl natūralių trikdžių išmetamas ir vėliau
pašalinamas metinis ŠESD kiekis;

Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) į apskaitą neįtrauktuose žemės plotuose 
žemės naudojimo paskirtis nebuvo 
pakeista, o valstybė narė žemės naudojimo 
paskirties pakeitimui šiose žemės plotuose

c) parodo, kad į apskaitą neįtrauktuose 
žemės plotuose žemės naudojimo paskirtis 
nebuvo pakeista, ir paaiškina metodus ir 
kriterijus, kuriais remiantis būtų 
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nustatyti naudoja skaidrius bei 
patikrinamus metodus ir kriterijus;

atliekamas būsimas žemės naudojimo 
paskirties pakeitimas tuose žemės plotuose
per ataskaitinį laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) valstybė narė, jei įmanoma, imasi 
priemonių natūralių trikdžių poveikiui
valdyti ar kontroliuoti;

d) parodo, kad valstybė narė ataskaitiniu 
laikotarpiu negalėjo kontroliuoti įvykių ir 
jiems daryti didelės įtakos, ji pateikia 
informaciją apie įgyvendinamas 
priemones, kurias taikant būtų galima 
užkirsti kelią įvykiams, kurių prašoma 
neįtraukti į apskaitą, juos valdyti ar 
kontroliuoti;

Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) valstybė narė, jei įmanoma, imasi 
priemonių į apskaitą neįtrauktiems žemės 
plotams atkurti;

e) parodo, kokių priemonių, jei įmanoma,
ėmėsi į apskaitą neįtrauktiems žemės 
plotams atkurti;

Or. en



PE491.221v02-00 30/39 PR\907927LT.doc

LT

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) į apskaitą buvo įtrauktas nukirsto
medžio produktų, surinktų atliekant 
sanitarinės medienos ruošos darbus,
išmetamas ŠESD kiekis.

f) parodo, kad į apskaitą buvo įtrauktas dėl 
sanitarinės medžio ruošos išmetamas 
ŠESD kiekis.

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės į apskaitą įtraukia dėl 
natūralių trikdžių išmetamą ŠESD kiekį 
tuose žemės plotuose, kurių naudojimo 
paskirtis keičiama dėl šių trikdžių.

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, remdamosi 1 dalimi, į 
apskaičiavimus gali neįtraukti iš įvairių 
šaltinių ne dėl žmogaus veiklos išmetamo 
ŠESD kiekio, jei toks dėl natūralių 
trikdžių ne dėl žmogaus veiklos išmetamas 
ŠESD kiekis per vienus metus viršija 
5 proc. bendro valstybės narės 1990 m. 
išmesto ŠESD kiekio, valstybės narės 
pagal Sprendimo 13/CMP.1 priedą 
nurodyto JTBKKK Šalims pateiktoje 

Išbraukta.
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peržiūrėtoje pirminėje duomenų apie 
baziniais metais išmestą ŠESD kiekį 
ataskaitoje, išskyrus vykdant 3 straipsnio 
1 dalyje nurodytą veiklą išmetamą ir 
pašalinamą ŠESD kiekį, jei tenkinamos 9 
straipsnio 2 dalies sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Komisija pagal 12 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kad, 
atsižvelgdama į mokslo pažangą, 
persvarstytų 2 dalyje nurodytus 
informacijos reikalavimus arba atsižvelgtų 
į JTBKKK Šalių ar Kioto protokolo organų
priimto Sprendimo 2/CMP.7 ar bet kurio 
kito teisės akto pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ankstesnių ŠESD išmetimo ir pašalinimo 
tendencijų aprašymą,

a) ankstesnių ir dabartinių ŠESD išmetimo 
ir pašalinimo tendencijų aprašymą,
įskaitant istorines tendencijas pagal tai, 
kiek jas būtų galima atkurti;

Or. en

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) išmetamo ir pašalinamo ŠESD kiekio 
prognozes atsižvelgiant į gyventojų
skaičiaus kitimo, infrastruktūros plėtros, 
energijos naudojimo, žemės ūkio ir 
miškininkystės veiklos intensyvumo 
tendencijas;

Or. en
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Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) gebėjimo mažinti išmetamą ir didinti 
pašalinamą ŠESD kiekį tuo pat metu 
didinant bendrą gebėjimą kaupti anglį
analizę,

Or. en

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) politikos veiksmus, kuriais numatoma 
įgyvendinti d punkte nurodytas priemones,
ir, jei tinkama, integruoti juos į kitų sričių 
politiką ir į nacionalinius 
atsinaujinančios energijos veiksmų 
planus, miškų veiksmų planus ir 
nacionalinius strateginius planus,
įskaitant detalų tų priemonių numatomo 
poveikio išmetamam ir pašalinamam ŠESD 
kiekiui aprašymą,

Or. en

Pakeitimas 63

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija valstybėms narėms teikia gaires 
ir techninę pagalbą ir priima konkrečias 
LULUCF veiksmų planų gaires. 
Rengdamos savo LULUCF veiksmų 
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planus valstybės narės vadovaujasi šiomis 
gairėmis ir laikosi pirmosios pastraipos a 
ir f punktuose išvardytų reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Per tris mėnesius nuo tos valstybės narės 
visos susijusios informacijos gavimo 
dienos Komisija įvertina valstybės narės 
LULUCF veiksmų plano projektą, kad 
įsitikintų, jog jis suderintas su gairėmis ir 
2 dalies a – f punktuose išvardytais 
reikalavimais. Komisija paskelbia to 
vertinimo rezultatus ir gali prireikus 
paskelbti rekomendacijas, siekdama 
paskatinti valstybes nares dėti daugiau 
pastangų, kad būtų ribojamas ar 
mažinamas išmetamas ir išlaikomas 
nepakitęs ar didinamas pašalinamas ŠESD 
kiekis.

Or. en

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 3 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali paprašyti valstybės narės 
pakeisti ar papildyti šiuos planus, kad jie 
atitiktų šio straipsnio reikalavimus.

Or. en
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Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija per šešis mėnesius nuo 
ataskaitų gavimo dienos įvertina, kaip 
valstybės narės įgyvendina LULUCF 
veiksmų planus ir prireikus paskelbia 
rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų.
Valstybės narės tinkamai atsižvelgia į 
Komisijos rekomendacijas.

Or. en

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija, padedant valstybėms narėms, 
suteikia visuomenei galimybes anksti ir 
veiksmingai prisidėti rengiant, keičiant ir 
persvarstant LULUCF veiksmų planus 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1367/2006 
9 straipsnį. Komisija ir valstybės narės, 
siekdamos aktyviai ir sistemiškai platinti 
visuomenei LULUCF veiksmų planus, 
įvertinimus ir ataskaitas, paskelbia juos 
elektronine forma laikydamosi atitinkamų
savo įsipareigojimų, prisiimtų pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1367/2006 ir 
Direktyvą 2003/4/EB. 

Or. en
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Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija sukuria ekspertų kontrolės 
mechanizmą, kad prireikus būtų galima 
užtikrinti atitiktį Sąjungos apskaitos 
taisyklėms ir pagal Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvenciją 
(JTBKKK), Kioto protokolą ar kitą su 
klimato kaita susijusį daugiašalį 
susitarimą, kurį sudarė Sąjunga, 
įgyvendinimo organų priimtoms 
taisyklėms.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pagrindinis klimato politikos elementas yra žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties 
keitimo ir miškininkystės veiklos (LULUCF) vykdymo apskaita, kuria, be kita ko, sukuriamos 
galimybės prisidėti prie klimato kaitos poveikio švelninimo, prisitaikymo, biologinės 
įvairovės išsaugojimo ir tvaraus gamtinių išteklių naudojimo. Pirmasis žingsnis integruojant 
LULUCF sektorius į ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimo pastangas ir 
užtikrinant Sąjungos politikos krypčių papildomumą yra patikimų taisyklių dėl atsiskaitymo 
už vykdant LULUCF veiklą išmetamą ir pašalinamą ŠESD kiekį nustatymas.

Atsižvelgiant į tai LULUCF apskaita Europos Sąjungoje turėtų remtis trimis svarbiausiais 
tikslais:

 sudaryti sąlygas suderinamumui su nepriklausomais tarptautiniais valstybių narių ir 
Europos Sąjungos, kaip Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ir 
Kioto protokolo šalių, įsipareigojimais;

 užtikrinti politikos suderinamumą su esamais ir numatomais Sąjungos teisės aktais dėl 
būsimo koordinavimo ir integracijos, įskaitant bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) ir 
Atsinaujinančių energijos išteklių direktyvą, bet jomis neapsiribojant; taip pat

 užtikrinti, kad apskaitos praktika ir metodologija atitiktų pripažintus skaidrumo, 
nuoseklumo, palyginamumo, išsamumo ir tikslumo principus ne tik valstybėse narėse, 
bet ir tarp jų kaip Europos Sąjungos narių.

Pranešėjas laikosi tokio tikslinamojo požiūrio, pagal kurį siekiama šių tikslų, tačiau 
pripažįstama, kad didelė dalis teisėkūros darbo jau buvo atlikta priimant sprendimus Jungtinių 
Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje ir Kioto protokolo šalių 
posėdžiuose, įskaitant Sprendimą 16/CMP.1, Sprendimą 2/CMP.6 ir Sprendimą 2/CMP.7.
Europos Sąjunga taip pat turi įsisąmoninti, kad ji atlieka svarbų vadovaujamą vaidmenį 
sprendžiant klimato klausimus, ir, kai teikiama pirmenybė derinimui arba jo reikalaujama, 
turėtų siekti didžiausio bendro vardiklio tarp savo valstybių narių.

Todėl pranešėjas palankiai vertina pasiūlytą sprendimą, bet mano, kad daugelyje sričių jį 
reikia paaiškinti ir sustiprinti jo nuostatas.

Apskaitos prievolės

Prievolė nustatyti ir apskaityti vykdant įvairias su žemės naudojimu susijusios veiklos, kurios 
metu išmetami teršalai, kategorijas išmetamas ir pašalinamas ŠESD yra svarbus žingsnis šiuos 
sektorius įtraukiant į Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimo pastangas.
Durbane šlapynių drenažas ir drėgnumo atkūrimas išliko savanoriška veikla pagal Sprendimą 
2/CMP.7, kuri turi būti paremta šlapynių, šlapynėmis paverstų žemių ir žemės naudojimo 
drenuotuose organiniuose dirvožemiuose vertinimo metodologija, nurodyta 
Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos gairėse, kurias neseniai priėmė arba parėmė šalių 
konferencija, ir visais vėlesniais jos paaiškinimais, dėl kurių susitarta. Dėl to, kad kai kurios 
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valstybės narės apskaito šlapynių drenažą ir drėgnumo atkūrimą, o kitos to nedaro, taip pat 
atsiranda neatitikimų Sąjungoje.

Todėl pranešėjas siūlo šlapynių drenažą ir drėgnumo atkūrimą įtraukti kaip veiklos, kurią 
vykdant apskaita turėtų būti privaloma, kategoriją.

Bendrosios apskaitos taisyklės

Tiksliai su kiekviena veiklos kategorija susijusių anglies sankaupų apskaitai reikalingas 
žinomų anglies kaupiklių ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų įtraukimas. Be to, siekiant 
užtikrinti suderinimą ir atsižvelgiant į tolesnį integravimą į Sąjungos įsipareigojimus mažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas bei pagal esamus ir numatomus Sąjungos teisės 
aktus visos valstybės narės turėtų privalėti apskaityti anglies sankaupas naudodamos tuos 
pačius anglies kaupiklius ir šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Jei valstybėms narėms 
reikalinga parama atliekant techninius koregavimus ir tikslinimus apskaitant anglies 
kaupiklius ir šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kurios kitu atveju nebūtų įtrauktos į apskaitą, 
prireikus Komisija turėtų teikti šią paramą.

Todėl pranešėjas siūlo, kad apskaita už visus anglies kaupiklius ir šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas būtų privaloma kiekvienos veiklos kategorijos atveju ir ragina Komisiją 
teikti paramą.

Surinkti medžio gaminiai

Durbane buvo nuspręsta, kad iš nukirsto medžio produktų (NMP) išmetamas ŠEDS kiekis turi 
būti apskaitomas remiantis akimirkinės oksidacijos metodu – tai reiškia, kad medyje sukaupta 
anglis laikoma išmetama nukertant medį – nebent turimi skaidrūs ir patikrinami duomenys 
apie kai kurias NMP kategorijas, tokiu atveju jis įvertinamas naudojant pirmojo laipsnio irimo 
funkciją su numatytomis pusėjimo vertėmis. Vietoj numatytų pusėjimo verčių valstybėms 
narėms taip pat leidžiama naudoti konkrečios šalies duomenis. Dėl šios sistemos Sąjungoje 
galėtų atsirasti neatitikimų, pvz.: i) kai dvi valstybės narės naudoja konkrečios šalies pusėjimo 
vertes trečiajai šaliai, kurios skiriasi viena nuo kitos; arba ii) kai viena valstybė narė naudoja 
konkrečios šalies pusėjimo vertes kitai valstybei narei, kurios skiriasi nuo tų verčių, kurias ji 
naudoja savo pačios atveju; Reikia pašalinti šių neatitikimų galimybę prieš jiems atsirandant.

Todėl pranešėjas siūlo, kad būtų reikalaujama, jog valstybės narės informuotų Komisiją apie 
savo pasirinkimą naudoti konkrečios šalies pusėjimo vertes už Sąjungos ribų 
eksportuojamiems NMP, kad Komisija galėtų jas peržiūrėti ir patvirtinti, ir uždrausti 
valstybėms narėms naudoti konkrečios šalies pusėjimo vertes NMP, pateiktiems į rinką 
Sąjungoje, kurios skiriasi nuo importuojančios valstybės narės naudojamų verčių.

Be to, dabartinėje su NMP susijusios apskaitos sistemoje atsiranda duomenų spragų, kai šie 
produktai naudojami energetikos tikslais. Tai ypač aktualu biomasės, naudojamos gaminant 
bioenergiją, atveju ir nulinės emisijos prielaidos, kuria grindžiama ir Atsinaujinančių 
energijos išteklių direktyva, ir ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, atveju.
Valstybės narės privalo vesti jose energetikos tikslais naudojamų NMP apskaitą remiantis 
akimirkinės oksidacijos metodu (taip Sąjungoje sukuriamas išmetamo ŠESD kiekio apskaitos 
mechanizmas ir teisinė bazė), tačiau tai ne visada daroma trečiosiose šalyse. Netrukus 
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įsigaliosiantis ES reglamentas dėl medienos kartu su atnaujintu Bendrijos muitinės kodeksu 
laiku suteiks priemones, padėsiančias pašalinti šią duomenų spragą.

Todėl pranešėjas siūlo reikalauti, kad valstybės narės orientaciniais tikslais remiantis 
akimirkinės oksidacijos metodu vestų apskaitą tik NMP, pagamintų iš už ES ribų nukirstų 
medžių, kurie naudojami valstybėje narėje energetikos tikslais, ir tuo pat metu pateiktų 
informaciją apie šalį, kurioje paruošta mediena, taip pat nurodytų, ar mediena paruošta 
aplinkai nežalingu būdu.

Natūralūs trikdžiai

Durbane buvo nuspręsta, kad vykdant miško įveisimo, miško atkūrimo ir miškų tvarkymo 
veiklą dėl natūralių trikdžių išmetamo ŠESD kiekio tam tikromis aplinkybėmis galima 
neįtraukti į apskaitą. Taikant šį požiūrį reikia, kad valstybės narės įvertintų taršos šaltinių 
foninius lygius ir maržas siekiant nustatyti, kurių išmetamų ŠESD kiekių galima neįtraukti į 
apskaitą. Tada bus nuspręsta leisti neįtraukti šių kiekių į apskaitą, jei tenkinamos tam tikros 
sąlygos. Pagal Sprendimą 2/CMP.7 taip pat reikalaujama, kad valstybės narės naudotų tą 
pačią metodiką miškų tvarkymo, miško įveisimo ir miško atkūrimo veiklai. Tačiau 
nuoseklumo svarba neapsiriboja veiklos kategorijomis, bet taikoma ir valstybėms narėms.

Todėl pranešėjas siūlo valstybėms narėms apskaičiuoti taršos šaltinių foninius lygius ir 
maržas ir laikytis Sprendimo 2/CMP.7 sąlygų, taip pat atlikti atitinkamus techninius 
koregavimus ir tikslinimus, kurie būtini, kad apskaita atitiktų sąlygas.

Apibrėžtys

Dokumente yra keletas sąvokų, kurių apibrėžtys nepateiktos ir kurias reikia patikslinti. Šio 
sąvokos svarbios, kad būtų vienodai suprantamos ir vykdomos prievolės, nurodytos 
Sprendime.

Todėl pranešėjas siūlo įtraukti arba paaiškinti anglies sankaupų, miško atkūrimo, miško 
įveisimo, miško pašalinimo, nukirsto medžio produktų, foninės teršalų koncentracijos, 
maržos, pusėjimo vertės ir akimirkinės oksidacijos apibrėžtis.

LULUCF veiksmų planai

Valstybės narės turėtų išnagrinėti, kokių veiksmų reikėtų imtis siekiant mažinti išmetamą ir 
išlaikyti nepakitusį ar didinti pašalinamą ŠESD kiekį vykdant minėtąją veiklą. Ypač imantis 
šių veiksmų reikėtų atsižvelgti į tendencijas ir galbūt juos integruoti į kitų sričių Sąjungos 
politiką. Komisija prireikus valstybėms narėms turėtų teikti gaires ir techninę pagalbą ir 
paskelbti rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų. Turi būti numatyta visuomenės dalyvavimo 
galimybė ir užtikrintas skaidrumas, kaip nurodyta Sąjungos teisės aktuose.

Todėl pranešėjas siūlo paaiškinti LULUCF veiksmų planų turinį ir įtraukti naujausias 
išmetamo ir pašalinamo ŠESD kiekio tendencijas ir prognozes, taip pat priemones, kuriomis 
LULUCF sektorius būtų įtraukiamas į kitų Sąjungos sričių politiką. Be to, įtraukiama kalba, 
kuri patikslina Komisijos vaidmenį ir įsipareigojimus teikti prieigą prie informacijos ir 
užtikrinti visuomenės dalyvavimą.


