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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam par uzskaites 
noteikumiem un rīcības plāniem attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti, 
kas rodas darbībās, kuras saistītas ar zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu 
un mežsaimniecību
(COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0093),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0074/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

un UNFCCC apstiprinātās metodikas 
pienācīgu saskaņotību, šim lēmumam 
vajadzētu būt saskaņā ar minēto lēmumu. 
Turklāt šajā lēmumā būtu jāatspoguļo 
Savienības LULUCF sektora specifika un 
Savienības kā atsevišķas puses saistības.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Lai nodrošinātu Savienības LULUCF 
sektoram piemērojamo uzskaites 
noteikumu integritāti vides aspektā, šiem 
noteikumiem vajadzētu balstīties uz 
uzskaites principiem, kas izklāstīti 
Lēmumā 2/CMP.7, Lēmumā 2/CMP.6 un 
Lēmumā 16/CMP.1, kuri pieņemti 
līgumslēdzēju pušu konferencē, kas 
vienlaikus ir Kioto protokola līgumslēdzēju 
pušu sanāksme, un tie būtu konsekventi, 
salīdzināmi un pilnībā jāpiemēro 
Savienībā un dalībvalstīs. Tādēļ Komisijai 
attiecīgā gadījumā būtu jāpalīdz 
dalībvalstīm veikt visas tehniskās 
korekcijas vai pielāgojumus, kas 
nepieciešami to pašreizējos vai jaunajos 
izveidotajos kontos.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

attiecīgajos uzskaites noteikumos būtu 
jāparedz iespēja izmantot references 
līmeņus, lai izslēgtu dabas apstākļu un 
valsts specifikas ietekmi. References 
līmeņi ir aplēses par gada neto emisijām 
vai piesaisti, kas meža apsaimniekošanā 
rodas dalībvalsts teritorijā uzskaites 
periodā iekļautajos gados, un tie būtu 
pārredzami jānosaka saskaņā ar 
Lēmumu 2/CMP.7. Tie būtu jāatjaunina, 
lai atspoguļotu metodikas vai dalībvalstīs 
pieejamo datu uzlabojumus. Ņemot vērā 
nenoteiktības prognozēs, uz kurām balstās 
references līmeņi, uzskaites noteikumos 
būtu jāparedz meža apsaimniekošanā 
radušos siltumnīcefekta gāzu neto emisiju 
un piesaistes maksimālais apjoms, ko 
drīkst iegrāmatot kontos.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Dabiski traucējumi, tādi kā savvaļas 
ugunsgrēki, kaitēkļu un slimību invāzija, 
ekstremāli laikapstākļi un ģeoloģiski 
traucējumi, LULUCF sektorā var uz laiku 
radīt siltumnīcefekta gāzu emisijas vai to 
samazinājumus, vai arī izraisīt līdzšinējās 
piesaistes apvērsi. Tā kā apvērsi var izraisīt 
arī apsaimniekošanas lēmumi, piemēram, 
lēmumi cirst vai stādīt kokus, ar šo 
lēmumu būtu jānodrošina tas, lai cilvēka 
darbības izraisīta piesaistes apvērse 
vienmēr tiktu pareizi atspoguļota LULUCF 
kontos. Turklāt šajā lēmumā būtu jāparedz 
dalībvalstīm zināma iespēja nenorādīt 
LULUCF kontos emisijas, kuras rodas tādu 
traucējumu rezultātā, ko tās nespēj 
kontrolēt. Tomēr veidam, kādā dalībvalstis 
piemēro minētos noteikumus, nevajadzētu 

(9) Dabiski traucējumi, tādi kā savvaļas 
ugunsgrēki, kaitēkļu un slimību invāzija, 
ekstremāli laikapstākļi un ģeoloģiski 
traucējumi, kuri ir ārpus dalībvalsts 
kontroles un kurus tā būtiski neietekmē,
LULUCF sektorā var uz laiku radīt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas vai to 
samazinājumus, vai arī izraisīt līdzšinējās 
piesaistes apvērsi. Tā kā apvērsi var izraisīt 
arī apsaimniekošanas lēmumi, piemēram, 
lēmumi cirst vai stādīt kokus, ar šo 
lēmumu būtu jānodrošina tas, lai cilvēka 
darbības izraisīta piesaistes apvērse 
vienmēr tiktu pareizi atspoguļota LULUCF 
kontos. Turklāt šajā lēmumā būtu jāparedz 
dalībvalstīm noteikta iespēja, saskaņā ar 
Lēmumu 2/CMP.7 izmantojot fona 
līmeņus un pielaides, nenorādīt LULUCF 
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būt par iemeslu nepamatoti uzskaitīt 
mazāku emisiju apjomu.

kontos emisijas, kuras rodas tādu 
traucējumu rezultātā meža ieaudzēšanas, 
meža atjaunošanas un meža pārvaldības 
procesā, ko tās nespēj kontrolēt.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 20. oktobra Regulu (ES) 
Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus 
tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū 
kokmateriālus un koka izstrādājumus¹, 
operatoriem nosaka pienākumu izmantot 
pasākumu un procedūru sistēmu, kas 
nodrošina piekļuvi informācijai par to 
nocirstās koksnes produktu piegādi, kurus 
izmanto enerģijas ražošanas vajadzībām, 
tostarp norādēm par nocirstās koksnes 
izcelsmes valsti un ieguves veidu. Minētā 
informācija būtu jāapkopo kopsavilkumā, 
lai uzlabotu uzskaiti par siltumnīcefekta 
gāzu emisiju, saistībā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
23. aprīļa Direktīvu2009/28/EK par 
atjaunojamo energoresursu izmantošanas 
veicināšanu un ar ko groza un sekojoši 
atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 
2003/30/EK², un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 13. oktobra 
Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
groza Padomes Direktīvu 96/61/EK³.
–––––––––––
¹ OV L 295, 12.11.2010., 23. lpp.
² OV L 140, 5.6.2009., 16. lpp.
³ OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.
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Or. en

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) “meža ieaudzēšana” ir tieša cilvēku 
darbības izraisīta zemes pārveidošana 
mežā, kura, stādot, sējot un/vai cilvēku 
darbības rezultātā veicinot atjaunošanos no 
dabiskiem sēklu avotiem, veikta zemē, ko 
vismaz 50 gadu nav klājis mežs, ja 
pārveidošana notikusi pēc 1990. gada 

c) “meža ieaudzēšana” ir tieša cilvēku 
darbības izraisīta zemes pārveidošana 
mežā, kura, stādot, sējot un/vai cilvēku 
darbības rezultātā veicinot atjaunošanos no 
dabiskiem sēklu avotiem, veikta zemē, ko 
vismaz 50 gadu nav klājis mežs, ja 
pārveidošana notikusi pēc 1989. gada 
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1. janvāra; 31. decembra;

Or. en

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) “meža atjaunošana” ir jebkāda tieša 
cilvēku darbības izraisīta zemes 
pārveidošana mežā, kura, stādot, sējot 
un/vai cilvēku darbības rezultātā veicinot 
atjaunošanos no dabiskiem sēklu avotiem, 
veikta zemē, kas nav mežs, ir bijusi klāta ar 
mežu, bet pārveidota ar mežu neklātā 
zemē, ja pārveidošana notikusi pēc 
1990. gada 1. janvāra;

d) “meža atjaunošana” ir jebkāda tieša 
cilvēku darbības izraisīta zemes 
pārveidošana mežā, kura, stādot, sējot 
un/vai cilvēku darbības rezultātā veicinot 
atjaunošanos no dabiskiem sēklu avotiem, 
veikta zemē, kas nav mežs, ir bijusi klāta ar 
mežu, bet pārveidota ar mežu neklātā 
zemē, ja pārveidošana notikusi pēc 
1989. gada 31. decembra;

Or. en

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) “atmežošana” ir tieša cilvēku darbības 
izraisīta meža pārveidošana zemē, kas nav 
mežs, ja pārveidošana notikusi pēc 
1990. gada 1. janvāra;

e) “atmežošana” ir tieša cilvēku darbības 
izraisīta meža pārveidošana zemē, kas nav 
mežs, ja pārveidošana notikusi pēc 
1989. gada 31. decembra;

Or. en
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Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

j) “oglekļa krāja” ir oglekļa masa, kas 
uzkrāta oglekļa krātuvē, izteikta tonnās;

Or. en

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

p) “nocirstas koksnes produkts” ir jebkāds 
mežizstrādē iegūts izstrādājums, arī
kokmateriāli un miza, kas izvests no 
koksnes ieguves vietas;

p) “nocirstas koksnes produkts” ir jebkāds 
kokmateriāls, tostarp, miza, kas izvests no 
koksnes ieguves vietas;

Or. en

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ta) „fona līmenis” ir vidējās saskanīgās 
un sākotnēji pilnīgās laika rindas, kas 
ietver 1990.–2009. gada emisijas, kuras 
saistītas ar dabiskiem traucējumiem pēc 
atkārtota procesa piemērošanas, lai 
izslēgtu netipiskas vērtības, balstoties uz 
divkāršu standarta novirzi salīdzinājumā 
ar vidējo, līdz netipisku vērtību izzušanai; 

Or. en
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Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

tb) „pielaide” ir divkārša standarta 
novirze no laika rindas, kas nosaka fona 
līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) “momentānas oksidēšanās metode” ir 
uzskaites metode, kurā pieņem, ka viss 
nocirstas koksnes produktos uzkrātā 
oglekļa daudzums nonāk atmosfērā tajā
brīdī, kad dalībvalsts minētos produktus 
iekļauj savos kontos atbilstīgi šim 

v) “momentānas oksidēšanās metode” ir 
uzskaites metode, kurā pieņem, ka viss 
nocirstās koksnes produktos uzkrātā 
oglekļa daudzums nonāk atmosfērā 
ciršanas brīdī;
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lēmumam;

Or. en

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākums izveidot un kārtot LULUCF 
kontus

Uzskaites pienākumi attiecībā uz
LULUCF darbībām

Or. en
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Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Par katru I pielikumā norādīto uzskaites 
periodu dalībvalstis izveido un kārto 
kontus par visām emisijām un piesaisti, 
kas to teritorijā rodas darbībās, kuras 
ietilpst šādās darbību kategorijās:

Or. en

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) mitrāju nosusināšana un atjaunošana.

Or. en

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kontos, kas attiecas uz meža 
atjaunošanu, dalībvalstis norāda tikai tās 
emisijas un piesaisti, kas no šādām 
darbībām rodas zemēs, kuras 1990. gada 
1. janvārī nebija mežs.

1. Kontos, kas attiecas uz meža 
atjaunošanu, dalībvalstis norāda tikai tās 
emisijas un piesaisti, kas no šādām 
darbībām rodas zemēs, kuras 1989. gada 
31. decembrī nebija mežs.

Or. en

Grozījums Nr. 25

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kad dalībvalstis norāda kontos oglekļa 
dioksīda (CO2) emisiju un piesaistes neto 
izmaiņas, kas rodas meža ieaudzēšanas, 
meža atjaunošanas un atmežošanas darbību 
rezultātā, šādas neto izmaiņas atspoguļo 
kopējo piesaisti un emisijas visos gados, 
kuri ietilpst katrā uzskaites periodā, kas 
minēts I pielikumā; tās aprēķina, 
pamatojoties uz pārredzamiem un 
verificējamiem datiem, par visiem attiecīgā 
uzskaites perioda gadiem saskaitot 
starpību starp oglekļa krāju konkrēta 
gada 31. decembrī un oglekļa krāju tā 
paša gada 1. janvārī.

2. Dalībvalstis uzskaita oglekļa dioksīda 
(CO2) emisiju un piesaistes neto izmaiņas, 
kas rodas meža ieaudzēšanas, meža 
atjaunošanas un atmežošanas darbību
rezultātā. Šādas neto izmaiņas atspoguļo 
kopējo piesaisti un emisijas visos gados, 
kuri ietilpst katrā uzskaites periodā, kas 
minēts I pielikumā; tās aprēķina, 
pamatojoties uz pārredzamiem un 
verificējamiem datiem, par visiem attiecīgā 
uzskaites perioda gadiem saskaitot oglekļa 
dioksīda emisijas un piesaistes neto 
izmaiņas.

Or. en
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Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kad dalībvalstis norāda kontos metāna 
(CH4) un slāpekļa oksīda (N2O) emisijas, 
kas rodas meža ieaudzēšanas, meža 
atjaunošanas un atmežošanas darbību 
rezultātā, šādas emisijas atspoguļo kopējās 
emisijas visos gados katrā uzskaites 
periodā, kas minēts I pielikumā; tās 
aprēķina, pamatojoties uz pārredzamiem un 
verificējamiem datiem, saskaitot emisijas, 
kuras katru gadu radušās minētajā 
uzskaites periodā.

3. Dalībvalstis uzskaita metāna (CH4) un 
slāpekļa oksīda (N2O) emisijas, kas rodas 
meža ieaudzēšanas, meža atjaunošanas un 
atmežošanas darbību rezultātā. Šādas 
emisijas atspoguļo kopējās emisijas visos 
gados katrā uzskaites periodā, kas minēts 
I pielikumā; tās aprēķina, pamatojoties uz 
pārredzamiem un verificējamiem datiem, 
saskaitot emisijas, kuras katru gadu radušās 
minētajā uzskaites periodā.

Or. en

Grozījums Nr. 27

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis turpina izveidot un kārtot
kontus, kuros atspoguļo emisijas un 
piesaisti zemē, kas atbilstīgi 4. panta 
3. punktam kontos identificēta kā zeme, uz 
kuru attiecas meža ieaudzēšana, meža 
atjaunošana un atmežošana, pat ja šādas 
darbības attiecīgajā zemē vairs netiek 
veiktas.

4. Dalībvalstis kārto kontus par emisijām
un piesaisti zemē, kas atbilstīgi 4. panta 
3. punktam kontos identificēta kā zeme, uz 
kuru attiecas meža ieaudzēšana, meža 
atjaunošana un atmežošana, pat ja šādas 
darbības attiecīgajā zemē vairs netiek 
veiktas.

Or. en
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Grozījums Nr. 28

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Meža apsaimniekošanai izveidotajos 
kontos dalībvalstis atspoguļo šādās
darbībās radušās emisijas un piesaisti, ko 
aprēķina, no emisijām un piesaistes katrā 
uzskaites periodā, kas minēts I pielikumā, 
atņemot vērtību, kura iegūta, minētā 
uzskaites perioda gadu skaitu reizinot ar 
attiecīgo references līmeni, kas norādīts 
II pielikumā.

1. Dalībvalstis uzskaita meža 
apsaimniekošanas darbībās radušās 
emisijas un piesaisti, ko aprēķina, no 
emisijām un piesaistes katrā uzskaites 
periodā, kas minēts I pielikumā, atņemot 
vērtību, kura iegūta, minētā uzskaites 
perioda gadu skaitu reizinot ar attiecīgo 
meža apsaimniekošanas references līmeni, 
kas norādīts II pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 29

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja 1. punktā minētā aprēķina rezultāts 
uzskaites periodam ir negatīvs, dalībvalstis 
meža apsaimniekošanai izveidotajos kontos 
kā kopējās emisijas un piesaisti iegrāmato 
ar attiecīgā uzskaites perioda gadu skaitu 
reizinātu daudzumu, kas nav lielāks par 
3,5 % no dalībvalsts emisijām tās bāzes 
gadā (izņemot emisijas un piesaisti no 
3. panta 1. punktā minētajām darbībām), kā 
norādīts minētās dalībvalsts pārskatītajā 
sākotnējā ziņojumā par bāzes gada emisiju 
datiem, kurš iesniegusi UNFCCC atbilstīgi 
Lēmuma 13/CMP.1 pielikumam.

2. Ja 1. punktā minētā aprēķina rezultāts 
uzskaites periodam ir negatīvs, dalībvalstis 
meža apsaimniekošanai izveidotajos kontos 
kā kopējās emisijas un piesaisti iegrāmato 
ar attiecīgā uzskaites perioda gadu skaitu 
reizinātu daudzumu, kas nav lielāks par 
3,5 % no dalībvalsts emisijām tās bāzes 
gadā vai bāzes laikposmā (izņemot 
emisijas un piesaisti no 3. panta 1. punktā 
minētajām darbībām), 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. 30

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka aprēķina 
metode, ko tās piemēro attiecībā uz meža 
apsaimniekošanas darbībām izveidotajiem 
kontiem, turpmāk minētajos aspektos ir 
saskanīga ar aprēķina metodēm, ko tās 
izmanto II pielikumā norādīto references 
līmeņu aprēķināšanai:

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka aprēķina 
metodes, ko tās piemēro attiecībā uz meža 
apsaimniekošanas darbībām izveidotajiem 
kontiem, turpmāk minētajos aspektos ir 
saskaņā ar Lēmuma 2/CMP.6 II 
pielikumu un saskanīgas ar aprēķina 
metodēm, ko tās izmanto II pielikumā 
norādīto references līmeņu aprēķināšanai:

Or. en

Grozījums Nr. 31

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nocirstas koksnes produkti; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 32

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 ierosinātos pārskatītos references 
līmeņus, kas noteikti saskaņā ar 
Lēmuma 2/CMP.7 un Lēmuma 2/CMP.6
metodiku minētajā lēmumā norādīto 
references līmeņu aprēķināšanai.
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Or. en

Grozījums Nr. 33

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.6 vai 
Lēmuma 2/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.

Or. en

Grozījums Nr. 34

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 uzskaita no 
2013. gada 1. janvāra, pat ja šādi nocirstas 
koksnes produkti ir iegūti pirms minētā 
datuma.

Or. en

Grozījums Nr. 35

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbilstīgi 3. panta 1. punktam 2. Atbilstīgi 3. panta 1. punktam 
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izveidotajos kontos, kas attiecas uz 
nocirstas koksnes produktiem, dalībvalstis, 
pamatojoties uz aprēķiniem, kas veikti 
saskaņā ar pirmās kārtas sadalīšanās 
funkciju un III pielikumā norādītajām 
aprites cikla puses standarta vērtībām, 
norāda emisijas, kas radušās no šādiem 
nocirstas koksnes produktiem:

izveidotajos kontos, kas attiecas uz 
nocirstas koksnes produktiem, dalībvalstis, 
pamatojoties uz aprēķiniem, kas veikti 
saskaņā ar pirmās kārtas sadalīšanās 
funkciju un III pielikumā norādītajām 
aprites cikla puses standarta vērtībām, 
iekļauj emisijas no šādiem nocirstas 
koksnes produktiem:

Or. en

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Importētāja dalībvalsts neuzskaita 
importētus nocirstas koksnes produktus 
neatkarīgi no to izcelsmes. 

Or. en

Grozījums Nr. 37

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kas attiecībā uz eksportētiem 
nocirstas koksnes produktiem izvēlas 
izmantot valstij specifiskas aprites cikla 
puses vērtības, gadu pirms uzskaites 
perioda beigām pārskatīšanas un 
apstiprināšanas nolūkā informē Komisiju.

Or. en
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Grozījums Nr. 38

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 3.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis Savienības tirgū laistiem 
nocirstas koksnes produktiem neizmanto 
valstij specifiskas aprites cikla puses 
vērtības, kas atšķiras no tām, kuras 
izmanto importētāja dalībvalsts savos 
kontos, kas izveidoti saskaņā ar 3. panta 
1. punktu. 

Or. en

Grozījums Nr. 39

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 3.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis uzskaita emisijas, ko rada 
nocirstas koksnes produkti saistībā ar 
atmežošanu, izmantojot momentānās 
oksidēšanās metodi.

Or. en

Grozījums Nr. 40

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 uzskaita emisijas no 
nocirstas koksnes produktiem, kas iegūti 
enerģijas ražošanas vajadzībām, izmantojot
momentānās oksidēšanās metodi. 
Dalībvalstis nosaka tādu nocirstas 
koksnes produktu izcelsmi, kas iegūti 
ārpus Savienības un kurus dalībvalstī 
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izmanto enerģijas ražošanas vajadzībām, 
lai sniegtu kopsavilkumu par emisiju, 
norādot nocirstas koksnes produkta 
izcelsmes valsti un to, vai tas tika iegūts 
ilgtspējīgā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 41

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. Kontos, kas attiecas uz aramzemes 
apsaimniekošanu un ganību 
apsaimniekošanu, dalībvalstis uzskaita
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 vai laikposmā, kā 
norādīts minētās dalībvalsts pārskatītajā 
sākotnējā ziņojumā par bāzes gada emisiju 
datiem, kurš iesniegts UNFCCC atbilstīgi 
Lēmuma 13/CMP.1 pielikumam.

Or. en

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kontos, kas attiecas uz mitrāju 
nosusināšanu un atjaunošanu, dalībvalstis 
atspoguļo emisijas un piesaisti, kas šādās 

Kontos, kas attiecas uz mitrāju 
nosusināšanu un atjaunošanu, dalībvalstis 
uzskaita emisijas un piesaisti, kas šādās 
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darbībās radušās visās zemēs, kuras kopš 
1990. gada nosusinātas, un visās zemēs, 
kurās kopš 1990. gada atjaunoti mitrāji.

darbībās radušās visās zemēs, kuras kopš 
1990. gada nosusinātas, un visās zemēs, 
kurās kopš 1990. gada atjaunoti mitrāji.

Or. en

Grozījums Nr. 43

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) un 
d) 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. 

Or. en

Grozījums Nr. 44

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Attiecībā uz 3. panta 1. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētajām meža 
ieaudzēšanas un atjaunošanas darbībām 
dalībvalstis aprēķina dabisku traucējumu 
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radītās emisijas fona līmeni. Saskaņā ar 
Lēmumu 2/CMP.7 dalībvalstis var katru 
gadu vai I pielikumā minētā uzskaites 
perioda beigās neiekļaut dabisku 
traucējumu radīto emisiju, kas jebkurā 
atsevišķā gadā pārsniedz meža 
ieaudzēšanas un atmežošanas fona līmeni 
un pielaidi.

Or. en

Grozījums Nr. 45

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Attiecībā uz 3. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā minētajām meža 
apsaimniekošanas darbībām dalībvalstis 
aprēķina dabisku traucējumu radīto 
emisiju fona līmeni. Saskaņā ar Lēmumu 
2/CMP.7 dalībvalstis var katru gadu vai 
I pielikumā minētā uzskaites perioda 
beigās neiekļaut uzskaitē dabisku 
traucējumu radītās emisijas, kas jebkurā 
atsevišķā gadā pārsniedz meža 
apsaimniekošanas fona līmeni un pielaidi.

Or. en

Grozījums Nr. 46

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Netiek izslēgtas neantropogēnas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas no avotiem, 
kuras radušās dabisku traucējumu 
rezultātā un iekļautas dalībvalstu 
references līmeņu aprēķinos atbilstīgi 
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6. panta 4. punktam, 6. panta 5. punktam 
vai 6. panta 6. punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 47

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Dalībvalstis attiecīgā gadījumā ar 
Komisijas palīdzību veic visas tehniskās 
korekcijas vai pārrēķinus attiecībā uz to 
II pielikumā norādīto meža 
apsaimniekošanas references līmeni, lai 
iekļautu ar ikgadējiem dabiskajiem 
traucējumiem saistīto emisijas fona 
līmeni, ja tas nav jau iekļauts saskaņā ar 
šo punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 48

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 

2. Dalībvalstis aprēķina neto emisiju un 
piesaisti, ievērojot 1.a un 1.d punkta 
noteikumus, un sniedz pārredzamu 
informāciju:
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dalībvalsts pārskatītajā sākotnējā 
ziņojumā par bāzes gada emisiju datiem, 
kurš iesniegts UNFCCC atbilstīgi 
Lēmuma 13/CMP.1 pielikumam, ja ir 
izpildīti šādi nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 49

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalsts identificē visas zemes 
platības, kuras izslēgtas no dalībvalsts 
kontiem, kas izveidoti atbilstīgi 3. panta 
1. punkta a), b) un d) apakšpunktam, 
norādot to ģeogrāfisko atrašanās vietu, 
gadu un dabisko traucējumu veidus;

a) norādot, ka ir identificētas visas zemes 
platības, uz kurām attiecas izņēmums,
tostarp norādot to ģeogrāfisko atrašanās 
vietu, gadu un dabisko traucējumu veidus;

Or. en

Grozījums Nr. 50

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) dalībvalsts novērtē gada 
neantropogēnās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas no avotiem, kas radušās dabisku 
traucējumu rezultātā, un vēlāko piesaisti 
izslēgtajās zemes platībās;

b) norādot, kā minētajās platībās tiek 
aprēķinātas gada emisijas, kas radušās 
dabisku traucējumu rezultātā, un vēlākā 
piesaiste;

Or. en
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Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izslēgtajās zemes platībās nav notikusi 
zemes izmantošanas maiņa, un dalībvalsts 
izmanto pārredzamas un verificējamas
metodes un kritērijus, lai identificētu 
zemes izmantošanas maiņu šajās zemes 
platībās;

c) norādot, ka zemes platībās, kurām 
piemēro izņēmumu, nav notikusi zemes 
izmantošanas maiņa, un izskaidrojot
metodes un kritērijus, ko izmanto, lai 
identificētu jebkādu turpmāku zemes 
izmantošanas maiņu šajās zemes platībās 
uzskaites periodā;

Or. en

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) kur vien tas praktiski iespējams, 
dalībvalsts veic pasākumus, lai pārvaldītu 
vai kontrolētu dabisko traucējumu 
ietekmi;

d) apliecinot, ka uzskaites periodā 
dalībvalsts nav varējusi kontrolēt vai 
būtiski ietekmēt apstākļus, sniedzot 
apliecinājumus par praktiskiem 
pasākumiem, kas veikti, lai novērstu, 
pārvaldītu vai kontrolētu apstākļus, 
kuriem tiek prasīts piemērot izņēmumus;

Or. en

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) kur vien iespējams, dalībvalsts veic 
izslēgto zemes platību sanācijas 
pasākumus;

e) apliecinot veiktos sanācijas centienus, 
ja tie bijuši praktiski iespējami, attiecībā 
uz zemes platībām, kurām tiek prasīts 
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piemērot izņēmumu;

Or. en

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) no uzskaites nav izslēgtas emisijas, kas 
radušās no sanitārajās cirtēs iegūtas 
koksnes produktiem.

f) norādot, ka no uzskaites nav izslēgtas 
emisijas, kas saistītas ar sanitārajām 
cirtēm.

Or. en

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis neizslēdz no uzskaites 
dabisku traucējumu radītās emisijas 
zemes platībās, kurās pēc dabiskajiem 
traucējumiem notiek zemes izmantošanas 
maiņa.

Or. en

Grozījums Nr. 56

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 

svītrots
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 57

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. punktā minētās informācijas 
prasības, ņemot vērā zinātnes progresu, vai 
lai atspoguļotu Lēmuma 2/CMP.7 vai 
jebkura cita UNFCCC vai Kioto protokola 
struktūru pieņemta akta pārskatīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc katra 1. Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc katra 
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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.

I pielikumā norādītā uzskaites perioda 
sākuma dalībvalstis sagatavo un nosūta 
Komisijai LULUCF rīcības plānu 
projektus, izklāstot savus centienus, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apraksts par emisiju un piesaistes 
līdzšinējām tendencēm;

a) apraksts par emisiju un piesaistes 
iepriekšējām un jaunākajām tendencēm, 
tostarp līdzšinējās tendences tiktāl, ciktāl 
tās ir iespējams rekonstruēt;

Or. en

Grozījums Nr. 60

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) emisiju un piesaistes prognozes 
atbilstīgi tendencēm, kas saistītas ar 
sabiedrību, infrastruktūras attīstību, 
enerģijas izmantošanu, lauksaimniecības 
intensitāti un mežsaimniecību;

Or. en
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Grozījums Nr. 61

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 par iespējām samazināt emisijas 
un palielināt piesaisti, vienlaicīgi 
uzlabojot vispārējo spēju piesaistīt oglekli;

Or. en

Grozījums Nr. 62

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;

e) rīcībpolitika, kas paredzēta, lai īstenotu 
d) apakšpunktā minētos pasākumus un 
attiecīgā gadījumā integrētu tos citās 
politikas pamatnostādnēs, tostarp valstu 
rīcības plānos atjaunojamo enerģijas 
avotu jomā, mežu apsaimniekošanas 
rīcības plānos un valstu stratēģijas 
plānos, iekļaujot sīku aprakstu par minēto 
pasākumu paredzamo ietekmi uz emisijām 
un piesaisti;

Or. en

Grozījums Nr. 63

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. 
Dalībvalstis savos LULUCF rīcības 
plānos nodrošina atbilstību šīm 
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vadlīnijām un ievēro pirmās daļas a) un 
f) apakšpunktā izklāstītās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 64

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

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.

3. Komisija trīs mēnešu laikā pēc tam, kad 
no dalībvalsts ir saņemta visa attiecīgā 
informācija, novērtē attiecīgās dalībvalsts 
LULUCF rīcības plāna projektu, lai 
pārliecinātos, vai tas atbilst 2. punkta a)-f) 
apakšpunktā izklāstītajām vadlīnijām un 
prasībām. 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. en

Grozījums Nr. 65

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pieprasīt dalībvalstij mainīt 
vai papildināt minētos rīcības plānus, lai 
nodrošinātu to atbilstību šā panta 
prasībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 66

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija sešu mēnešu laikā pēc 
ziņojumu saņemšanas novērtē to, kā 
dalībvalstis īsteno savus LULUCF rīcības 
plānus, un attiecīgā gadījumā sniedz 
ieteikumus turpmākajai rīcībai.
Dalībvalstis pienācīgi ņem vērā Komisijas 
ieteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 67

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 ar dalībvalstu palīdzību 
nodrošina, ka sabiedrībai laikus tiek 
sniegtas reālas iespējas piedalīties 
LULUCF rīcības plānu izstrādē, 
grozīšanā un pārskatīšanā saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1367/2006 9. pantu.
Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka 
LULUCF rīcības plāni, novērtējumi un 
ziņojumi elektroniskā veidā ir publiski 
pieejami, lai tos aktīvi un sistemātiski 
izplatītu sabiedrībai saskaņā ar 
attiecīgajiem pienākumiem, kas izriet no 
Regulas (EK) Nr. 1367/2006 un 
Direktīvas 2003/4/EK.

Or. en
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Grozījums Nr. 68

Lēmuma priekšlikums
11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija izveido ekspertu pārskatīšanas 
mehānismu, lai attiecīgā gadījumā 
nodrošinātu Savienības uzskaites 
noteikumu un UNFCCC vai Kioto 
Protokola struktūru pieņemto noteikumu 
vai citu Savienības noslēgto daudzpusējo 
ar klimata pārmaiņām saistīto nolīgumu 
saskaņotību.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (LULUCF) uzskaite ir 
nozīmīgs klimata politikas elements, kas cita starpā var sekmēt klimata pārmaiņu mazināšanu, 
pielāgošanos tām, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un dabas resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu. Viens no pirmajiem soļiem virzībā uz to, lai integrētu LULUCF sektorus ES 
samazināšanas centienos un nodrošinātu Savienības politikas virzienu savstarpēju 
papildināmību, ir paredzēt stingrus noteikumus, lai veiktu ar LULUCF darbībām saistītās 
emisijas un piesaistes uzskaiti.

Šajā sakarā LULUCF uzskaites īstenošanā Eiropas Savienībā vajadzētu ievērot trīs vispārējus 
mērķus:

 veicināt to, lai tiktu ievērotas neatkarīgas starptautiskās saistības, ko dalībvalstis un 
Eiropas Savienība uzņēmušās kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) un Kioto protokola līgumslēdzējas 
puses;

 nodrošināt politikas saskaņotību ar spēkā esošajiem un paredzētajiem Savienības 
tiesību aktiem turpmākas saskaņošanas un integrācijas nodrošināšanai, tostarp, bet ne 
tikai, attiecībā uz kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) un Atjaunojamo 
energoresursu direktīvu; kā arī

 nodrošināt, ka uzskaites prakse un metodika atbilst pieņemtajiem pārredzamības, 
konsekvences, salīdzināmības, pabeigtības un precizitātes principiem — ne tikai 
dalībvalstīs, bet arī to kā Eiropas Savienības locekļu savstarpējā līmenī.

Šajā gadījumā izmantotā referenta pieeja ir ļoti precīza, un tās mērķis ir panākt izklāstīto 
mērķu īstenošanu, vienlaicīgi atzīstot, ka liela daļa sagatavošanās darba jau ir veikta ar 
lēmumiem, kas pieņemti UNFCCC līgumslēdzēju pušu konferencē un Kioto protokola 
līgumslēdzēju pušu sanāksmēs, tostarp ar Lēmumu 16/CMP.1, Lēmumu 2/CMP.6 un 
Lēmumu 2/CMP.7. Eiropas Savienībai ir arī jāapzinās tās būtiskā vadošā pozīcija klimata 
jautājumos, un, ja nepieciešams vai vēlams veikt saskaņošanu, tai būtu jācenšas rast 
visaugstāko kopsaucēju starp tās dalībvalstīm.

Tādēļ referents atzinīgi vērtē lēmuma priekšlikumu, bet uzskata, ka tajā ir jāveic precizējumi 
un jāuzlabo vairāki aspekti.

Uzskaites pienākumi

Pienākums izveidot uzskaiti par emisiju un piesaisti no daudzām dažādām tādu ar zemes 
izmantošanu saistītu darbību kategorijām, kuras rada emisiju, ir nozīmīgs solis virzībā uz šo 
nozaru integrēšanu Savienības samazināšanas centienos. Durbanas sanāksmē saskaņā ar 
Lēmumu 2/CMP.7 mitrāju nosusināšana un atjaunošana vēl tika uzskatīta par brīvprātīgu 
darbību, kas ir jābalsta uz mitrājiem, zemes platībām, kuras pārveidotas par mitrājiem, un 
nosusinātu organisko augšņu zemes izmantošanai paredzētām aplēšu metodēm Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) pamatnostādnēs, kuru lielāko daļu tikai nesen 
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pieņēma vai atbalstīja līgumslēdzēju pušu konference, un jebkuriem turpmākiem saistītiem 
precizējumiem, par kuriem panākta vienošanās. Arī tas, ka dažas dalībvalstis veic uzskaiti par 
mitrāju nosusināšanu un atjaunošanu, bet citas to neveic, rada nekonsekvenci visā Savienībā.

Tādēļ referents ierosina mitrāju nosusināšanu un atjaunošanu iekļaut kā tādas darbības 
kategoriju, par kuru ir jāveic obligāta uzskaite.

Vispārīgi uzskaites noteikumi

Lai par katru darbības kategoriju varētu veikt precīzu oglekļa krāju izmaiņu uzskaiti, ir 
jāiekļauj jau zināmie dati par oglekļa krātuvēm un siltumnīcefekta gāzēm. Turklāt, lai 
nodrošinātu saskaņošanu ar mērķi īstenot turpmāku integrāciju Savienības samazināšanas 
centienos, izmantojot spēkā esošos un sagatavošanas procesā esošos Savienības tiesību aktus, 
būtu jānosaka pienākums visām dalībvalstīm veikt uzskaiti par oglekļa krāju, izmantojot tās
pašas oglekļa krātuves un siltumnīcefekta gāzes. Komisijai attiecīgā gadījumā būtu jāsniedz 
palīdzība dalībvalstīm, ciktāl tā dalībvalstīm ir vajadzīga saistībā ar tehniskām korekcijām un 
pielāgojumiem, lai veiktu oglekļa krātuvju un siltumnīcefekta gāzu uzskaiti, kas parasti netika 
iekļautas uzskaitē.

Tādēļ referents ierosina pieprasīt uzskaites veikšanu par visām oglekļa krātuvēm un 
siltumnīcefekta gāzēm katrā darbības kategorijā un aicina Komisiju sniegt palīdzību.

Nocirstas koksnes produkti

Durbanā tika nolemts, ka par nocirstas koksnes produktiem tiks veikta uzskaite, pamatojoties 
uz momentāno oksidēšanos (proti, tiek pieņemts, ka nocirstās koksnes produktos uzkrātā 
oglekļa daudzums nonāk atmosfērā ciršanas brīdī), ja nav pieejami pārredzami un pārbaudāmi 
dati par konkrētām nocirstas koksnes produktu kategorijām, bet — ja tie ir pieejami — tos 
izvērtēs, izmantojot pirmās kārtas sadalīšanās funkciju ar aprites cikla puses standarta 
vērtībām. Turklāt dalībvalstis drīkst arī izmantot datus par konkrētu valsti nevis aprites cikla 
puses standarta vērtības. Šī struktūra varētu radīt iespējamu nekonsekvenci Savienībā, 
piemēram, šādās situācijās: i) divas dalībvalstis trešai valstij izmanto konkrētai valstij 
raksturīgas aprites cikla puses standarta vērtības, kuras ir savstarpēji atšķirīgas; vai ii) viena 
dalībvalsts citai dalībvalstij izmanto konkrētai valstij raksturīgas aprites cikla puses standarta 
vērtības, kas atšķiras no tām, ko šī dalībvalsts izmanto sev. Šī iespējamā nekonsekvence ir 
jānovērš, pirms tā radusies.

Tādēļ referents ierosina, no vienas puses, pieprasīt, lai dalībvalstis pārskatīšanas un 
apstiprināšanas nolūkā paziņo Komisijai par savu izvēli valstij specifiskas aprites cikla puses 
vērtības izmantot nocirstas koksnes produktu eksportam ārpus Savienības, un, no otras puses, 
aizliegt dalībvalstīm Savienības tirgū laistajiem nocirstas koksnes produktiem izmantot valstij 
specifiskas aprites cikla puses vērtības, kuras atšķiras no tām, ko izmanto importētāja 
dalībvalsts.  

Turklāt pašreizējā sistēmā attiecībā uz nocirstas koksnes produktu uzskaiti ir datu nepilnības 
gadījumos, kad šie produkti tiek izmantoti enerģijas ieguvei. Minētais jo īpaši attiecas uz 
koksnes biomasu, ko izmanto bioenerģijas mērķiem, un „nulles emisijas pieņēmumu”, kas ir 
gan Atjaunojamo energoresursu direktīvas, gan ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
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pamatā. Lai gan dalībvalstīm ir pienākums, izmantojot momentānās oksidēšanās metodi, veikt 
uzskaiti par to teritorijā iegūtiem nocirstas koksnes produktiem, kurus izmanto enerģijas 
ražošanas vajadzībām, tādējādi Savienībā nodrošinot mehānismu un tiesisko regulējumu 
minētās emisijas uzskaitei, šāds pienākums ne vienmēr tiek attiecināts uz trešām valstīm.
Paredzētā ES kokmateriālu regulas stāšanās spēkā, kā arī vienlaicīga kopienas muitas kodeksa 
atjaunināšana nodrošina atbilstīgus instrumentus, lai palīdzētu novērst minētās datu 
nepilnības. 

Tādēļ referents ierosina pieprasīt, lai dalībvalstis tikai informatīvā nolūkā uzrauga tādu 
emisiju, ko rada ārpus Savienības nocirstas koksnes produkti, kurus izmanto enerģijas 
iegūšanas vajadzībām dalībvalstī, un veic šādu produktu uzskaiti, izmantojot momentānās 
oksidēšanās metodi, un vienlaicīgi arī sniedz informāciju par nocirstās koksnes izcelsmes 
valsti un to, vai tā iegūta ilgtspējīgā veidā.

Dabiski traucējumi

Durbanā vienojās, ka dabisku traucējumu radītu emisiju atsevišķos gadījumos var neņemt 
vērā attiecībā uz meža ieaudzēšanas, meža atjaunošanas un meža apsaimniekošanas darbībām.
Saskaņā ar minēto pieeju dalībvalstīm ir jānosaka fona līmenis un pielaides, lai noteiktu, kāda 
veida emisiju var neņemt vērā; turklāt prasības uz minēto emisiju var neattiecināt tikai tad, ja 
tiek ievēroti konkrēti nosacījumi. Lēmumā 2/CMP.7 ir arī prasīts, lai dalībvalstis izmanto tās 
pašas metodes, ko piemēro mežu apsaimniekošanai, meža ieaudzēšanai un atjaunošanai.
Tomēr nepieciešamība nodrošināt konsekvenci neattiecas tikai uz darbības kategorijām, bet ir 
attiecināma arī uz dalībvalstīm.  

Tādēļ referents ierosina pieprasīt, lai dalībvalstis aprēķina fona līmeņus un pielaides un ievēro 
Lēmumā 2/CMP.7 paredzētos nosacījumus, kā arī veic atbilstīgas tehniskās korekcijas un 
pielāgojumus, lai nodrošinātu savas uzskaites atbilstību.

Definīcijas

Vairāki visā dokumentā izmantotie jēdzieni nav definēti, vai arī ir nepieciešams tos paskaidrot 
sīkāk. Minētie jēdzieni ir būtiski, lai nodrošinātu vienādu izpratni par visā lēmumā 
izklāstītajiem pienākumiem, kā arī šo pienākumu īstenošanu.

Tādēļ referents ierosina iekļaut vai precizēt šādus jēdzienus: „oglekļa krāja”, „meža 
atjaunošana”, „meža ieaudzēšana”, „atmežošana”, „nocirstas koksnes produkti”, „fona 
līmenis”, „pielaide”, „aprites cikla puses vērtība” un „momentāna oksidēšanās”.

LULUCF rīcības plāni

Dalībvalstīm būtu jāizpēta iespējas īstenot darbības, kas samazina emisiju un saglabā vai 
palielina piesaisti no šajā dokumentā minētajām darbību kategorijām. Konkrētāk — ar šīm 
darbībām būtu jānosaka tendences un jāizvērtē turpmāka integrācija citos Savienības politikas 
virzienos. Būtu jānosaka, lai Komisija attiecīgā gadījumā sniedz dalībvalstīm norādījumus un 
tehnisku palīdzību un ir pilnvarota sniegt ieteikumus turpmākai rīcībai. Būtu jāparedz 
sabiedrības līdzdalība un pārredzamība, kā paredzēts citos Savienības tiesību aktos.
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Tādēļ referents ierosina precizēt LULUCF rīcības plānu saturu, lai iekļautu jaunākās 
tendences un prognozes attiecībā uz emisiju un piesaisti, kā arī pasākumus LULUCF nozaru 
integrācijai citos Savienības politikas virzienos. Turklāt ir ietverts teksts, lai precizētu 
Komisijas lomu un pienākumu sniegt piekļuvi informācijai un nodrošināt sabiedrības 
līdzdalību.


