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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Norint sėkmingai pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos reikia 

stabilios klimato politikos strategijos. Siekiant pradėti ir tvariai įgyvendinti priklausomybės 

nuo iškastinio kuro mažinimo procesą būtinas atitinkamas visų sektorių indėlis. Todėl svarbus 

į ateitį orientuotos klimato politikos elementas yra siekis į Europos Sąjungos klimato 

apsaugos politiką po 2021 m. įtraukti žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir 

miškininkystės (LULUCF) sektorių.  

Žemės ūkis ir miškininkystė atlieka ekologinę, ekonominę ir socialinę funkcijas, taip teikia 

naudą visuomenei. Šis daugiafunkcis tvaraus žemės ūkio ir tvarios miškininkystės vaidmuo 

turi būti pripažintas vykdant Europos klimato politiką. Todėl paskatos mažinti išmetamą 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį turi būti suderintos su tiekimo saugumo užtikrinimu ir 

aiškiu įsipareigojimu pasirūpinti, kad Europoje būtų vykdoma tvarių maisto produktų ir 

biomasės gamyba. Žemės ūkio veikla ir tvarus biomasės naudojimas neprieštarauja plačių 

užmojų tikslams klimato srityje, priešingai – šie elementai turėtų būti vertinami kaip 

sudedamoji sprendimo dalis.  

Siekiant sukurti sąžiningas pradines sąlygas, būtina visais atvejais atsižvelgti į sektorių jau 

padarytą indėlį. Europos žemės ūkio sektoriuje išmetamų teršalų kiekis nuo 1990 m. 

sumažintas jau 24 proc.  

Kartu itin svarbu aiškiai atskirti iškastinės ir biogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančias 

dujas. Žemės ūkis ir miškininkystė negali būti nuvertinti iki kitų teršėjų išmetamo CO2 

absorbentų. Turi būti pripažintas bioenergijos, bioekonomikos ir medienos produktų 

naudojimo daromas pakeitimo poveikis. Norint įgyvendinti klimato tikslus, labai svarbu 

skatinti žaliosios ekonomikos veikimą.  

Atsižvelgiant į tai, akcentuojami šie Komisijos pasiūlymo pakeitimai: 

1) Pirmaujantys tvaraus žemės ūkio veikėjai neturi nukentėti.  

Apskaičiuojant bazinius metus žemės ūkio srityje turi būti sudaryta galimybė atsižvelgti į 

aplinkos ir klimato apsaugos priemones, kurias valstybės narės jau įgyvendino pastaraisiais 

metais. 

2) Kalbant apie miškų plotus ir tvarią miškotvarką, tarp valstybių narių esama didelių 

skirtumų.  

Todėl svarbu ne tik orientuotis į pozityvų klimato apsaugos poveikį įgyvendinant miško 

įveisimo priemones, bet ir pripažinti tvarios miškotvarkos ir biomasės naudojimo kuriamą 

klimato apsaugos potencialą.  

3) Kalbant apie miškų atskaitos lygio nustatymą, turėtų būti sukurta sistema, kurią taikant 

būtų paisoma subsidiarumo principo.  

Tvarus biomasės naudojimas, ES bioekonomikos strategijos įgyvendinimas ir energijos 

tiekimo saugumas yra kriterijai, į kuriuos turi atsižvelgti valstybės narės, nustatydamos miškų 

atskaitos lygį. Kaip Europos Parlamentas jau ragino savo pranešime dėl naujos ES miškų 
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strategijos1, turi būti sustiprinti Miškų nuolatinio komiteto įgaliojimai, o Komisija su šiuo 

komitetu turi konsultuotis prireikus pagalbos techniniais klausimais. 

4) Deleguotieji aktai turi būti naudojami tik siekiant iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio 

teisės akto nuostatas.  

                                                 
1 2015 m. balandžio 7 d. pranešimas „Nauja ES miškų strategija – miškams ir su mišku susijusiam sektoriui“ 

(2014/2223(INI)).  
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PAKEITIMAI 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 

maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) 2016 m. birželio 10 d. Komisija 

pateikė pasiūlymą ES ratifikuoti 

Paryžiaus susitarimą. Šis teisės akto 

pasiūlymas yra dalis Sąjungos 

įgyvendinamo įsipareigojimo visos ES 

mastu sumažinti išmetamą ŠESD kiekį, 

kuris buvo patvirtintas Sąjungos ir jos 

valstybių narių numatomame nacionaliniu 

lygmeniu nustatytame ŠESD mažinimo 

įsipareigojime, kuris 2015 m. gegužės 6 d. 

buvo pateiktas Jungtinių Tautų bendrosios 

klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) 

sekretoriatui;10 

(3) Taryba ratifikavo Paryžiaus 

susitarimą 2016 m. spalio 5 d., po to, kai 

2016 m. spalio 4 d. buvo gautas Europos 

Parlamento pritarimas. Paryžiaus 

susitarimas įsigaliojo 2016 m. lapkričio 

4 d., jo tikslas – vidutinės temperatūros 

pasaulyje kilimą išlaikyti gerokai mažesnį 

nei 2°C, palyginti su ikipramoninio 

laikotarpio lygiu, ir toliau dėti pastangas, 

kad temperatūra pasaulyje nepakiltų 

daugiau kaip 1,5°C, palyginti su 

ikipramoninio laikotarpio lygiu, tačiau 

tokiu būdu, kuris nekeltų grėsmės maisto 

gamybai ir apsirūpinimo maistu 

saugumui. Be to, susitarime pabrėžiamas 

tvaraus miškų valdymo vaidmuo siekiant 

išmesto ir pašalinto ŠESD kiekio 

pusiausvyros tikslo. Šis teisės akto 

pasiūlymas yra dalis Sąjungos 

įgyvendinamo įsipareigojimo visos ES 

mastu sumažinti išmetamą ŠESD kiekį, 

kuris buvo patvirtintas Sąjungos ir jos 

valstybių narių numatomame nacionaliniu 

lygmeniu nustatytame ŠESD mažinimo 

įsipareigojime, kuris 2015 m. gegužės 6 d. 

buvo pateiktas Jungtinių Tautų bendrosios 

klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) 

sekretoriatui;10 

__________________ __________________ 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 
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Pagrindimas 

Būtina atnaujinti tekstą ratifikavus Paryžiaus susitarimą. Taip pat reikia papildyti 3 

konstatuojamąją dalį atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimo 2 straipsnio 1 dalies b punktą dėl 

maisto gamybos ir 5 straipsnį dėl tvaraus miškų valdymo vaidmens siekiant išmesto ir 

pašalinto šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio pusiausvyros tikslo. 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) Paryžiaus susitarime, be kita ko, 

nustatytas ilgalaikis tikslas, atitinkantis 

siekį užtikrinti, kad pasaulio temperatūros 

padidėjimas būtų gerokai mažesnis nei 2 

°C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio 

lygiu, ir toliau siekti, kad jis nebūtų 

didesnis kaip 1,5 °C, palyginti su 

ikipramoninio laikotarpio lygiu. Kad 

pasiektų šį tikslą, susitarimo šalys vėliau 

turėtų parengti nacionaliniu lygmeniu 

nustatytus įpareigojančius veiksmus, apie 

juos pranešti ir juos vykdyti. Paryžiaus 

susitarimu pakeičiamas 1997 m. Kioto 

protokolu, kuris po 2020 m. nebebus 

taikomas, numatytas principas. Paryžiaus 

susitarime taip pat raginama antroje šio 

šimtmečio pusėje pasiekti žmogaus veiklos 

nulemto šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio iš šaltinių ir jų šalinimo absorbentais 

pusiausvyrą ir raginama Šalims imtis 

veiksmų siekiant išsaugoti ir prireikus 

pagerinti išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų absorbentus ir kaupiklius, 

įskaitant miškus; 

(4) Paryžiaus susitarime, be kita ko, 

nustatytas ilgalaikis tikslas, atitinkantis 

siekį užtikrinti, kad pasaulio temperatūros 

padidėjimas būtų gerokai mažesnis nei 

2°C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio 

lygiu, ir toliau siekti, kad jis nebūtų 

didesnis kaip 1,5°C, palyginti su 

ikipramoninio laikotarpio lygiu. Taip pat 

siekiama didinti gebėjimą prisitaikyti prie 

neigiamo klimato kaitos poveikio ir 

skatinti atsparumą klimato kaitai ir mažu 

išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekiu pasižyminčią plėtrą tokiu 

būdu, kad nekiltų grėsmė maisto gamybai. 

Kad pasiektų Paryžiaus susitarimo tikslą, 

susitarimo šalys vėliau turėtų parengti 

nacionaliniu lygmeniu nustatytus 

įpareigojančius veiksmus, apie juos 

pranešti ir juos vykdyti. Paryžiaus 

susitarimu pakeičiamas 1997 m. Kioto 

protokolu, kuris po 2020 m. nebebus 

taikomas, numatytas principas. Paryžiaus 

susitarime taip pat raginama antroje šio 

šimtmečio pusėje pasiekti žmogaus veiklos 

nulemto šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio iš šaltinių ir jų šalinimo absorbentais 

pusiausvyrą ir raginama Šalims imtis 

veiksmų siekiant išsaugoti ir prireikus 

pagerinti išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų absorbentus ir kaupiklius, 

įskaitant miškus. Šalys pripažįsta, kad 

klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 

veiksmams turėtų būti taikomas visiškai 

skaidrus metodas, pagal kurį būtų 
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atsižvelgiama į ekosistemas ir kuris turėtų 

būti grindžiamas patikimiausiomis 

turimomis mokslo žiniomis ir jomis 

remtis; 

Pagrindimas 

Papildoma konstatuojamoji dalis dėl Paryžiaus susitarimo su nuoroda į jo 2 straipsnio 1 

dalies b punktą, siekiant atkreipti dėmesį į tai, kad šis sektorius turi daug tikslų ir uždavinių, 

taip pat į jo 7 straipsnį. 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) siekiant užtikrinti neigiamą teršalų 

išmetimą, kurio reikia norint pasiekti 

Paryžiaus susitarimo tikslus, šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų šalinimas iš 

atmosferos dėl žemės naudojimo, žemės 

naudojimo keitimo ir miškininkystės 

(LULUCF) turi būti stabilus ir neturėtų 

būti naudojamas tik teršalų išmetimo iš 

kitų šaltinių mažinimui kompensuoti. 

Kadangi ŠESD šalinimas dėl LULUCF 

yra grįžtamasis, jis neturėtų būti 

naudojamas teršalų išmetimui 

kompensuoti, o turėtų būti laikomas 

atskiru ramsčiu įgyvendinant Sąjungos 

klimato politiką; 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) 2014 m. spalio 23–24 d. Europos 

Vadovų Taryba taip pat pripažino 

daugialypius žemės ūkio bei žemės 

naudojimo sektoriaus tikslus, kurie 

pasižymi mažesniu klimato kaitos 

švelninimo potencialu, ir poreikį užtikrinti 

(5) 2014 m. spalio 23–24 d. Europos 

Vadovų Taryba taip pat pripažino 

daugialypius žemės ūkio bei žemės 

naudojimo sektoriaus tikslus, kurie 

pasižymi mažesniu klimato kaitos 

švelninimo potencialu, ir poreikį užtikrinti 
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Sąjungos aprūpinimo maistu ir kovos su 

klimato kaita tikslų darną. Europos Vadovų 

Taryba paprašė Komisijos išnagrinėti 

būdus, kaip būtų galima geriausiai skatinti 

tvarų maisto gamybos intensyvinimą, tuo 

pačiu optimizuojant šio sektoriaus indėlį 

mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekį ir vykdant sekvestraciją, be kita ko, 

įveisiant mišką ir nustatyti politiką dėl 

žemės naudojimo, žemės naudojimo 

paskirties keitimo ir miškininkystės 

(LULUCF) įtraukimo į 2030 m. šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų poveikio 

švelninimo strategiją, kai tik bus sudarytos 

techninės sąlygos ir bet kuriuo atveju 

anksčiau nei 2020 m.; 

Sąjungos aprūpinimo maistu ir kovos su 

klimato kaita tikslų darną. Be to, 

technologinių sprendimų įgyvendinimas 

žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose 

padeda plėsti gamybą ir mažinti 

aplinkosauginį pėdsaką. Europos Vadovų 

Taryba paprašė Komisijos išnagrinėti 

būdus, kaip būtų galima geriausiai skatinti 

tvarų maisto gamybos intensyvinimą, tuo 

pačiu optimizuojant šio sektoriaus indėlį 

mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekį ir vykdant sekvestraciją, be kita ko, 

įveisiant mišką, ir nustatyti politiką dėl 

žemės naudojimo, žemės naudojimo 

paskirties keitimo ir miškininkystės 

(LULUCF) įtraukimo į 2030 m. šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų poveikio 

švelninimo strategiją, kai tik bus sudarytos 

techninės sąlygos ir bet kuriuo atveju 

anksčiau nei 2020 m.; 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) LULUCF sektorius prie klimato 

kaitos švelninimo gali prisidėti keliais 

būdais, visų pirma mažinant išmetamą 

ŠESD kiekį ir išlaikant bei didinant 

absorbentus ir anglies sankaupas. Norint, 

kad priemonės, kuriomis siekiama visų 

pirma padidinti anglies dioksido 

sekvestraciją, būtų veiksmingos, būtina 

užtikrinti anglies absorbentų ilgalaikį 

stabilumą ir pritaikomumą; 

(6) kovojant su klimato kaita 

didžiausias iššūkis yra sumažinti dabar 

atmosferoje esantį CO2 kiekį ir 

išmetamųjų teršalų kiekį. LULUCF 
sektorius prie klimato kaitos švelninimo 

gali prisidėti keliais būdais, visų pirma 

mažinant išmetamą ŠESD kiekį ir išlaikant 

bei didinant absorbentus ir anglies 

sankaupas, iškastinio kuro energiją 

pakeičiant iš miškų biomasės gaunama 

atsinaujinančiąja energija ir išnaudojant 

iš tvarios miškotvarkos gaunamų 

biologinių medžiagų ŠESD šalinimo 

potencialą ir galimybes šiomis 

medžiagomis pakeisti iškastinį kurą, 

atsižvelgiant į visą jų gyvavimo ciklą – 

nuo žaliavos gavimo iki perdirbimo ir 

gamybos etapų. Todėl siekiant pereiti prie 

nuo iškastinio kuro nepriklausomos 

žaliosios ekonomikos būtina rinktis 
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bioekonomiką ir bioenergiją. Norint, kad 

priemonės, kuriomis siekiama visų pirma 

padidinti anglies dioksido sekvestraciją, 

būtų veiksmingos, būtina užtikrinti anglies 

absorbentų ilgalaikį stabilumą ir 

pritaikomumą; 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6a) pažangaus valdymo praktika gali 

padėti labai sumažinti šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų išmetimą LULUCF 

sektoriuje. Valstybėms narėms pasiekti 

savo tikslinius rodiklius gali padėti 

novatoriškos praktikos vystymo 

skatinimas ir žemės savininkų skatinimas 

naudoti pažangaus valdymo praktiką, 

pavyzdžiui, vykdyti tiksliojo žemės ūkio, 

tiksliosios miškininkystės ir pažangaus 

ūkininkavimo veiklą; 

Pagrindimas 

Tikslusis žemės ūkis ir miškininkystė gali sumažinti išmetamų teršalų kiekį optimaliai 

naudojant, pavyzdžiui, kurą, trąšas ir pesticidus. Šis pažangaus ūkininkavimo metodas yra 

naudingas ūkininkams, miškų valdytojams ir aplinkai. 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8a) bendros žemės ūkio politikos 

priemonės ir nacionalinė politika turi 

poveikį teršalų išmetimui pasėliuose, 

pievose ir šlapynėse. Atliekant 

skaičiavimus, susijusius su šiame 

reglamente nustatytu žemės apskaitos 

kategorijų baziniu laikotarpiu, reikia 

atsižvelgti į tuo laikotarpiu valstybių narių 
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įgyvendintas žemės ūkio ir aplinkos 

priemones; 

Pagrindimas 

Svarbu pripažinti žemės ūkio ir aplinkos priemones, kad nebūtų nubausti tie, kurie žemės ūkio 

ir aplinkos priemones pradės taikyti anksčiau. 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) dėl miško žemės veiklos išmetamas 

ir pašalinamas ŠESD kiekis priklauso nuo 

įvairių gamtinių sąlygų, amžiaus klasių 

struktūros, taip pat ankstesnės ir dabartinės 

tvarkymo praktikos. Naudojant bazinius 

metus nebūtų įmanoma atsižvelgti į tuos 

veiksnius ir į su tuo susijusį ciklišką 

poveikį išmetamam ir pašalinamam ŠESD 

kiekiui arba jo kasmetiniam svyravimui. 

Siekiant, kad apskaitai neturėtų poveikio 

gamtiniai ir konkrečioms šalims būdingi 

ypatumai, atitinkamose apskaitos 

taisyklėse turėtų būti numatyta taikyti 

orientacinius lygius. Nesant tarptautinės 

peržiūros pagal JTBKKK ir Kioto 

protokolą, reikėtų sukurti peržiūros 

procedūrą, siekiant užtikrinti skaidrumą ir 

pagerinti apskaitos kokybę šioje 

kategorijoje; 

(9) dėl miško žemės veiklos išmetamas 

ir pašalinamas ŠESD kiekis priklauso nuo 

įvairių gamtinių sąlygų, amžiaus klasių 

struktūros, taip pat ankstesnės ir dabartinės 

tvarkymo praktikos, kuri valstybėse narėse 

labai skiriasi. Naudojant bazinius metus 

nebūtų įmanoma atsižvelgti į tuos 

veiksnius ir į su tuo susijusį ciklišką 

poveikį išmetamam ir pašalinamam ŠESD 

kiekiui arba jo kasmetiniam svyravimui. 

Siekiant, kad apskaitoje būtų galima 

atsižvelgti į gamtinius ir konkrečioms 

šalims būdingus ypatumus, atitinkamose 

apskaitos taisyklėse turėtų būti numatyta 

taikyti orientacinius lygius; pvz., Kroatijoje 

miškų valdymas neįmanomas dėl jos 

teritorijos okupacijos, Kroatijos 

nepriklausomybės karo ir karo bei 

pokario aplinkybių. Atitinkamose 

apskaitos taisyklėse taip pat turėtų būti 

numatyta laikytis nuoseklumo ir Ministrų 

konferencijos dėl Europos miškų 

apsaugos (FOREST EUROPE) tvaraus 

miškų valdymo reikalavimų. Nesant 

tarptautinės peržiūros pagal JTBKKK ir 

Kioto protokolą, reikėtų sukurti skaidrią 

procedūrą, kad valstybės narės galėtų 

pagerinti galimybes atlikti auditą ir 

apskaitos kokybę šioje kategorijoje; 
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Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) kai Komisija, peržiūrėdama 

nacionalinius miškininkystės apskaitos 

planus, nusprendžia į pagalbą pasitelkti 

ekspertų peržiūros grupę pagal Komisijos 

sprendimą (C(2016)3301), ji turėtų remtis 

ekspertų peržiūros pagal JTBKKK gerąja 

praktika ir patirtimi, be kita ko, kiek tai 

susiję su nacionalinių ekspertų 

dalyvavimu ir rekomendacijomis, ir iš 

valstybių narių atrinkti pakankamą 

skaičių ekspertų; 

(10) valstybių narių taikoma miškų 

atskaitos lygio nustatymo procedūra turi 

būti skaidri ir suderinta su Ministrų 

konferencijos dėl Europos miškų 

apsaugos (FOREST EUROPE) tvaraus 

miškų valdymo reikalavimais1a. Komisija 

turi teikti valstybėms narėms pagalbą, 

remdamasi ekspertų peržiūros pagal 

JTBKKK gerąja praktika ir patirtimi. 

Atsižvelgiant į tai, būtų tinkama, jei 

Komisija, pasikonsultavusi su Miškų 

nuolatiniu komitetu, įsteigtu Tarybos 

sprendimu 89/367/EEB1b, teiktų techninę 

pagalbą tikrinant, ar laikomasi IV priede 

nustatytų kriterijų. 

 __________________ 

 1a FOREST EUROPE – Ministrų 

konferencija dėl Europos miškų apsaugos 

– tarpvalstybinis derybų komitetas, 

įsteigtas teisiškai privalomam susitarimui 

dėl Europos miškų sudaryti: 

http://www.foresteurope.org/. 

 1989 m. gegužės 29 d. Tarybos 

sprendimas 89/367/EEB, įkuriantis Miškų 

nuolatinį komitetą (OL L 165, 1989 6 15 

p. 14). 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) tarptautiniu mastu suderintose 

TKKK gairėse nustatyta, kad deginant 

biomasę išmestus išmetamuosius teršalus į 

energetikos sektoriaus apskaitą galima 

įtraukti nulinės vertės, su sąlyga, kad jie 

įtraukiami į LULUCF sektoriaus apskaitą. 

(11) tarptautiniu mastu suderintose 

TKKK gairėse nustatyta, kad deginant 

biomasę išmestus išmetamuosius teršalus į 

energetikos sektoriaus apskaitą galima 

įtraukti nulinės vertės, jei jie įtraukiami į 

LULUCF sektoriaus apskaitą. Sąjungoje 
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Europos Sąjungoje ŠESD kiekis, 

išmetamas deginant biomasę, į apskaitą 

įtraukiamas nulinės vertės pagal 

Reglamento (ES) Nr. 601/2012 38 straipsnį 

ir Reglamento (ES) Nr. 525/2013 

nuostatas, taigi derėjimas su TKKK 

gairėmis būtų užtikrintas tik tuo atveju, jei 

šie išmetamieji teršalai būtų tiksliai 

apskaitomi pagal šį reglamentą; 

ŠESD kiekis, išmetamas deginant biomasę, 

į apskaitą įtraukiamas nulinės vertės pagal 

Reglamento (ES) Nr. 601/2012 38 straipsnį 

ir Reglamento (ES) Nr. 525/2013 

nuostatas, taigi derėjimas su TKKK 

gairėmis būtų užtikrintas tik tuo atveju, jei 

šie išmetamieji teršalai būtų tiksliai 

apskaitomi pagal šį reglamentą. Šiame 

reglamente nustatytomis bioenergijos 

apskaitos taisyklėmis neturėtų būti 

kliudoma naudoti tvarios biomasės 

energetikos sektoriuje apskaitant 

išmetamuosius teršalus LULUCF 

sektoriuje; 

Pagrindimas 

Reikia deramai apsvarstyti bioenergijos potencialą siekiant pakeisti iškastinį kurą. 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) padidinus tausų nukirsto medžio 

produktų naudojimą galima gerokai 

apriboti į atmosferą išmetamų ŠESD kiekį 

ir padidinti jų pašalinimą iš atmosferos. 

Siekiant skatinti daugiau naudoti ilgu 

gyvavimo ciklu pasižyminčius nukirsto 

medžio produktus, apskaitos taisyklėmis 

turėtų būti užtikrinta, kad valstybių narių 

apskaitoje būtų tiksliai atspindėti nukirsto 

medžio produktų anglies absorbento 

pokyčiai, kai jie vyksta. Komisija turėtų 

pateikti gaires dėl metodinių klausimų, 

susijusių su nukirsto medžio produktams 

taikoma apskaita; 

(12) padidinus tausų nukirsto medžio 

produktų naudojimą galima gerokai 

apriboti į atmosferą išmetamų ŠESD kiekį 

dėl pakeitimo poveikio (atsižvelgiant į kitų 

sektorių energiją ir taršos anglies dioksidu 

intensyvumą, pvz., cemento gamyba 

sudaro apie 8 proc. pasaulyje išmetamo 

CO2 kiekio), ir padidinti jų pašalinimą iš 

atmosferos. Apskaitos taisyklėmis turėtų 

būti užtikrinta, kad valstybių narių 

apskaitoje būtų tiksliai atspindėti nukirsto 

medžio produktų anglies absorbento 

pokyčiai, kai jie vyksta, ir turėtų būti 

pripažįstamas, palankiai vertinamas ir 

skatinamas ilgu gyvavimo ciklu 

pasižyminčių nukirsto medžio produktų 

naudojimas ir tokiu būdu sumažinamas 

kitų, biologiškai neskaidžių medžiagų, 

tokių kaip plastikas, naudojimas. 
Komisija turėtų pateikti gaires dėl 

metodinių klausimų, susijusių su nukirsto 

medžio produktams taikoma apskaita; 
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Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) natūralūs trikdžiai, kurių valstybė 

narė negali kontroliuoti ir kuriems ji negali 

daryti esminės įtakos, pavyzdžiui, gaisrai, 

vabzdžiai ir ligos, ekstremalios oro sąlygos 

ir geologiniai trikdžiai, gali sukelti laikiną 

ŠESD išmetimą LULUCF sektoriuje arba 

gali nulemti anksčiau pašalintų ŠESD 

kiekių grąžinimą į atmosferą. Kadangi tokį 

grįžtamąjį procesą gali lemti ir valdymo 

sprendimai, pavyzdžiui, sprendimai kirsti 

arba sodinti medžius, šiuo reglamentu 

turėtų būti užtikrinta, kad dėl žmogaus 

veiklos į atmosferą grąžinti anksčiau 

pašalinti ŠESD kiekiai visada būtų tiksliai 

atspindėti LULUCF apskaitoje. Be to, 

šiame reglamente valstybėms narėms 

turėtų būti suteikta ribota galimybė į 

LULUCF apskaitą neįtraukti dėl trikdžių, 

kurių valstybės narės nepajėgios 

kontroliuoti, išmesto ŠESD kiekio. Tačiau 

valstybės narės tas nuostatas turėtų taikyti 

taip, kad į apskaitą nebūtų nepagrįstai 

neįtraukiami tam tikri duomenys; 

(13) natūralūs trikdžiai, kurių valstybė 

narė negali kontroliuoti ir kuriems ji negali 

daryti esminės įtakos, pavyzdžiui, gaisrai, 

vabzdžiai ir ligos, ekstremalios oro sąlygos 

ir geologiniai trikdžiai, gali sukelti laikiną 

ŠESD išmetimą LULUCF sektoriuje arba 

gali nulemti anksčiau pašalintų ŠESD 

kiekių grąžinimą į atmosferą. Kadangi tokį 

grįžtamąjį procesą gali lemti ir valdymo 

sprendimai, pavyzdžiui, sprendimai kirsti 

arba sodinti medžius, šiuo reglamentu 

turėtų būti užtikrinta, kad dėl žmogaus 

veiklos į atmosferą grąžinti anksčiau 

pašalinti ŠESD kiekiai visada būtų tiksliai 

atspindėti LULUCF apskaitoje. Be to, 

šiame reglamente valstybėms narėms 

turėtų būti suteikta galimybė į LULUCF 

apskaitą neįtraukti dėl trikdžių, kurių 

valstybės narės nepajėgios kontroliuoti, 

išmesto ŠESD kiekio. Tačiau valstybės 

narės tas nuostatas turėtų taikyti taip, kad į 

apskaitą nebūtų nepagrįstai neįtraukiami 

tam tikri duomenys ir kad valstybės narės 

nebūtų atgrasomos imtis prevencinių 

natūralių trikdžių rizikos mažinimo 

priemonių; 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) atsižvelgiant į nacionalinius 

prioritetus, valstybės narės turėtų galėti 

pasirinkti tinkamas nacionalinės politikos 

priemones siekti savo įsipareigojimų dėl 

LULUCF, įskaitant galimybę vienoje 

(14) atsižvelgiant į nacionalinius 

prioritetus, valstybės narės turėtų galėti 

pasirinkti tinkamas nacionalinės politikos 

priemones siekti savo įsipareigojimų dėl 

LULUCF, įskaitant galimybę vienoje 
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žemės kategorijoje išmetamus 

išmetamuosius teršalus kompensuoti 

išmetamuosius teršalus pašalinant kitoje 

žemės kategorijoje. Jos taip pat turėtų turėti 

galimybę 2021–2030 m. laikotarpiu 

sukaupti grynąjį pašalintą kiekį. Prekyba 

tarp valstybių narių turėtų vykti ir toliau 

kaip papildoma galimybė atitikčiai 

užtikrinti. Vadovaujantis Kioto protokolo 

antrojo įsipareigojimų laikotarpio praktika, 

siekiant užtikrinti valstybės narės 

įsipareigojimų pagal šį reglamentą 

laikymąsi, taip pat turėtų būti sudaryta 

galimybė valstybei narei naudoti pasiektus 

perteklinius rezultatus pagal Reglamentą [], 

kuriuo, kuriant atsparią energetikos sąjungą 

ir siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal 

Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms 

nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. 

laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų metinį kiekį ir iš 

dalies keičiamas Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentas Nr. 525/2013 dėl 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 

stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato 

kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos 

lygmens informacijos teikimo 

mechanizmo; 

žemės kategorijoje išmetamus 

išmetamuosius teršalus kompensuoti 

išmetamuosius teršalus pašalinant kitoje 

žemės kategorijoje. Jos taip pat turėtų turėti 

galimybę 2021–2030 m. laikotarpiu 

sukaupti grynąjį pašalintą kiekį. Prekyba 

tarp valstybių narių turėtų vykti ir toliau 

kaip papildoma galimybė atitikčiai 

užtikrinti. Vadovaujantis Kioto protokolo 

antrojo įsipareigojimų laikotarpio praktika, 

taip pat turėtų būti sudaryta galimybė 

valstybei narei naudoti pasiektus 

perteklinius rezultatus pagal Reglamentą 

Nr. (ES) .../..., kuriuo, kuriant atsparią 

energetikos sąjungą ir siekiant vykdyti 

įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą, 

valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 

2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti 

išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

metinį kiekį ir iš dalies keičiamas Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas 

Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei 

ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios 

nacionalinio bei Sąjungos lygmens 

informacijos teikimo mechanizmo, 

užtikrinant aiškų iškastinės ir biogeninės 

kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

atskyrimą. Todėl mišku apželdintoje 

žemėje, tvarkomoje miško žemėje, 

kultivuojamuose pasėliuose ir tvarkomose 

pievose pašalintų teršalų grynojo kiekio 

įvertis turėtų būti taikomas tik žemės 

ūkyje. Kad laikytųsi savo įsipareigojimų 

pagal Pastangų pasidalijimo reglamentą, 

valstybės narės turėtų turėti galimybę 

naudoti iki 425 mln. t grynojo pašalinto 

ŠESD kiekio, remiantis šiuo reglamentu;  

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) siekiant tinkamai apskaityti 

sandorius pagal šį reglamentą, įskaitant 

(18) siekiant tinkamai apskaityti 

sandorius pagal šį reglamentą, įskaitant 
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naudojimąsi lankstumo priemonėmis, ir 

atlikti atitikties atsekamumo patikras, 

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 290 straipsnį priimti aktus, 

susijusius su apibrėžčių, verčių, šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų ir anglies 

absorbentų sąrašų techniniu suderinimu, 

orientacinių lygių atnaujinimu, sandorių 

apskaita ir metodikos bei informacijos 

reikalavimų peržiūra. Šios priemonės turi 

būti taikomos atsižvelgiant į Komisijos 

reglamento Nr. 389/2013, kuriuo 

įsteigiamas Sąjungos registras, nuostatas. 

Būtinos nuostatos turėtų būti įtrauktos į 

vieną teisinį dokumentą, kuriame būtų 

sujungtos apskaitos nuostatos pagal 

Direktyvą 2003/87/EB, Reglamentą (ES) 

Nr. 525/2013, Reglamentą [], kuriuo 

valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 

2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti 

išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

metinį kiekį, ir šį reglamentą. Itin svarbu, 

kad atlikdama parengiamąjį darbą 

Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita 

ko, su ekspertais, ir kad tos konsultacijos 

vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 

d. Tarpinstituciniame susitarime dėl 

geresnės teisėkūros nustatytais principais. 

Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas 

galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 

darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 

dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 

valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams 

sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 

Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 

su deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą, posėdžiuose; 

naudojimąsi lankstumo priemonėmis, ir 

atlikti atitikties atsekamumo patikras, 

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 290 straipsnį priimti aktus, 

susijusius su apibrėžčių, verčių, šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų ir anglies 

absorbentų sąrašų techniniu suderinimu, 

nukirsto medžio produktų absorbento 

kategorijų atnaujinimu, sandorių apskaita 

ir metodikos bei informacijos reikalavimų 

peržiūra, kad būtų atsižvelgiama į TKKK 

gairių pokyčius, kai juos priima JTBKKK 

ir Paryžiaus susitarimo organai. Šios 

priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į 

Komisijos reglamento Nr. 389/2013, 

kuriuo įsteigiamas Sąjungos registras, 

nuostatas. Būtinos nuostatos turėtų būti 

įtrauktos į vieną teisinį dokumentą, 

kuriame būtų sujungtos apskaitos nuostatos 

pagal 2003 m. spalio 13 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos Direktyvą 

2003/87/EB1a, Reglamentą (ES) 

Nr. 525/2013, Reglamentą Nr. (ES) .../..., 

kuriuo valstybėms narėms nustatomi 

įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu 

sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų metinį kiekį, ir šį 

reglamentą. Ypač svarbu, kad atlikdama 

parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 

konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 

kad tos konsultacijos būtų vykdomos 

vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 

teisėkūros nustatytais principais1b. Visų 

pirma siekiant užtikrinti vienodas 

galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 

darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 

dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 

valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams 

sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 

Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 

su deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą, posėdžiuose; 

 ________________ 

 1a 2003 m. spalio 13 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 
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2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą 

Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos 

direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 

25, p. 32). 

 1b OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) šį reglamentą reikėtų peržiūrėti 

2024 m. ir kas 5 metus po to, įvertinant 

bendrą jo veikimą. Šioje peržiūroje taip pat 

bus galima pasinaudoti pagal Paryžiaus 

susitarimą atliekamo visuotinio padėties 

įvertinimo rezultatais; 

(19) atsižvelgdama į 2018 m. 

skatinamąjį dialogą, Komisija iki 2019 m. 

vasario 28 d. pateikia Europos 

Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šio 

reglamento užmojų masto tinkamumo. Šį 

reglamentą reikėtų persvarstyti 2023 m. ir 
po to kas trejus metus, įvertinant bendrą jo 

veikimą. Šioje peržiūroje taip pat bus 

galima pasinaudoti pagal Paryžiaus 

susitarimą atliekamo visuotinio padėties 

įvertinimo rezultatais; 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šis reglamentas taikomas I priedo 

A dalyje išvardytoms 2021–2030 m. 

laikotarpiu valstybių narių teritorijose bet 

kurioje iš toliau nurodytų žemės apskaitos 

kategorijų išmetamoms ir pašalinamoms 

šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms, už 

kurias atsiskaitoma pagal Reglamento (ES) 

Nr. 525/2013 7 straipsnį: 

1. Šis reglamentas taikomas I priedo 

A dalyje išvardytoms 2021–2030 m. 

laikotarpiu valstybių narių teritorijose bet 

kurioje iš toliau nurodytų žemės apskaitos 

kategorijų ir kitų apskaitos kategorijų 

išmetamoms ir pašalinamoms šiltnamio 

efektą sukeliančioms dujoms, už kurias 

atsiskaitoma pagal Reglamento (ES) 

Nr. 525/2013 7 straipsnį: 
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Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) nukirsto medžio produktai. 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ga) Miškų atskaitos lygis yra 2021–

2025 m. ir 2026–2030 m. laikotarpiais tos 

valstybės narės teritorijoje tvarkomoje 

miško žemėje per metus išmetamo arba 

pašalinamo vidutinio grynojo ŠESD 

kiekio įvertis. 

Pagrindimas 

Miškų atskaitos lygio apibrėžtis, pateikta 8 straipsnio 1 dalyje, turėtų būti pateikta 3 

straipsnyje kartu su kitų sąvokų apibrėžtimis. 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai 

priimti deleguotuosius aktus pagal 14 

straipsnį siekiant priderinti 1 dalyje 

nurodytas apibrėžtis prie mokslo pokyčių 

arba technikos pažangos ir užtikrinti šių 

apibrėžčių ir atitinkamų 2006 m. TKKK 

gairėse dėl nacionalinių šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų apskaitos ataskaitų 

(TKKK gairės) pateiktų apibrėžčių bet 

kokių pakeitimų nuoseklumą. 

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai 

priimti deleguotuosius aktus pagal 14 

straipsnį siekiant priderinti 1 dalyje 

nurodytas apibrėžtis siekiant užtikrinti šių 

apibrėžčių ir atitinkamų 2006 m. TKKK 

gairėse dėl nacionalinių šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų apskaitos ataskaitų 

(TKKK gairės) pateiktų apibrėžčių bet 

kokių pakeitimų nuoseklumą, kai juos 

priima JTBKKK ir Paryžiaus susitarimo 

organai. 
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Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Atsižvelgiant į 11 straipsnyje numatytas 

lankstumo priemones 2021–2025 m. ir 

2026–2030 m. laikotarpiais kiekviena 

valstybė narė užtikrina, kad išmetamas 

ŠESD kiekis neviršytų pašalinamo ŠESD 

kiekio, apskaičiuoto kaip viso jų teritorijoje 

išmetamo ir pašalinamo ŠESD kiekio 

visose 2 straipsnyje nurodytose žemės 

apskaitos kategorijose, apskaitomo pagal šį 

reglamentą, suma. 

Atsižvelgiant į 11 straipsnyje numatytas 

lankstumo priemones 2021–2025 m. ir 

2026–2030 m. laikotarpiais kiekviena 

valstybė narė užtikrina, kad išmetamas 

ŠESD kiekis neviršytų pašalinamo ŠESD 

kiekio, apskaičiuoto kaip viso jų teritorijoje 

išmetamo ir pašalinamo ŠESD kiekio 

visose 2 straipsnyje nurodytose žemės 

apskaitos kategorijose ir kitose 

kategorijose, apskaitomo pagal šį 

reglamentą, suma. 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekviena valstybė narė parengia ir 

veda apskaitą, kurioje tiksliai parodomas 2 

straipsnyje nurodytose žemės apskaitos 

kategorijose išmetamas ir pašalinamas 

ŠESD kiekis. Valstybės narės užtikrina 

savo sąskaitų ir kitų pagal šį reglamentą 

pateikiamų duomenų tikslumą, išsamumą, 

nuoseklumą, palyginamumą ir skaidrumą. 

Valstybės narės nurodo išmetamą ŠESD 

kiekį pliuso ženklu (+), o pašalintą ŠESD 

kiekį minuso ženklu (−). 

1. Kiekviena valstybė narė parengia ir 

veda apskaitą, kurioje tiksliai parodomas 2 

straipsnyje nurodytose žemės apskaitos 

kategorijose ir kitose kategorijose 

išmetamas ir pašalinamas ŠESD kiekis, 

vadovaujantis ataskaitų teikimo gairėmis, 

kurias priėmė JTBKKK ar Paryžiaus 

susitarimo organai 2021–2030 m. 

laikotarpiui. Valstybės narės užtikrina 

savo sąskaitų ir kitų pagal šį reglamentą 

pateikiamų duomenų tikslumą, išsamumą, 

nuoseklumą, palyginamumą ir skaidrumą. 

Valstybės narės nurodo išmetamą ŠESD 

kiekį pliuso ženklu (+), o pašalintą ŠESD 

kiekį minuso ženklu (−). 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 

išvengta dvigubos išmetamo ar pašalinamo 

ŠESD kiekio apskaitos, visų pirma daugiau 

nei vienoje žemės apskaitos kategorijoje 

išmetamas ar pašalinamas ŠESD 

įtraukdamos į apskaitą tik vienoje 

kategorijoje. 

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 

išvengta dvigubos išmetamo ar pašalinamo 

ŠESD kiekio apskaitos, visų pirma daugiau 

nei vienoje apskaitos kategorijoje 

išmetamas ar pašalinamas ŠESD 

įtraukdamos į apskaitą tik vienoje 

kategorijoje. 

Pagrindimas 

Siūloma, kad nukirsto medžio produktai būtų įtraukti kaip atskiras aprašas ir apskaitoma 

kategorija. Tai atitinka Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (TKKK) 2006 m. gaires ir 

Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) ataskaitų teikimo praktiką. 

Dėl to reikalingi pakeitimai 5 straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse. 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės į savo apskaitą 

kiekvienoje žemės apskaitos kategorijoje 

įtraukia visus anglies absorbentuose, 

išvardytuose I priedo B skirsnyje, esančių 

anglies sankaupų pasikeitimus. Valstybės 

narės gali nuspręsti į savo apskaitą 

neįtraukti anglies absorbentuose esančių 

anglies sankaupų pasikeitimų, jeigu anglies 

absorbentas nėra šaltinis, išskyrus 

antžeminės biomasės ir nukirsto medžio 

produktų iš tvarkomos miško žemės atveju. 

4. Valstybės narės į savo apskaitą 

kiekvienoje apskaitos kategorijoje įtraukia 

visus anglies absorbentuose, išvardytuose I 

priedo B skirsnyje, esančių anglies 

sankaupų pasikeitimus. Valstybės narės 

gali nuspręsti į savo apskaitą neįtraukti 

anglies absorbentuose esančių anglies 

sankaupų pasikeitimų, jeigu anglies 

absorbentas nėra šaltinis, išskyrus 

antžeminės biomasės ir nukirsto medžio 

produktų iš tvarkomos miško žemės atveju. 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Komisijai suteikiami įgaliojimai 

priimti deleguotuosius aktus pagal 14 

straipsnį siekiant iš dalies pakeisti I priedą, 

6. Komisijai suteikiami įgaliojimai 

priimti deleguotuosius aktus pagal 14 

straipsnį siekiant iš dalies pakeisti I priedą, 
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siekiant atsižvelgti į TKKK gairių 

pokyčius. 

siekiant atsižvelgti į TKKK gairių 

pokyčius, kai juos priima JTBKKK ir 

Paryžiaus susitarimo organai. 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės į apskaitą įtraukia 

ŠESD kiekį, kuris išmetamas ir 

pašalinamas tvarkomuose pasėliuose ir 

kuris apskaičiuojamas kaip 2021–2025 m. 

ir 2026–2030 m. laikotarpiais išmestas ir 

pašalintas ŠESD kiekis, atėmus vertę, 

gautą valstybės narės vidutinį metinį 

tvarkomuose pasėliuose išmestą ir 

pašalintą ŠESD kiekį 2005–2007 m. 

baziniu laikotarpiu padauginus iš penkių. 

1. Valstybės narės į apskaitą įtraukia 

ŠESD kiekį, kuris išmetamas ir 

pašalinamas tvarkomuose pasėliuose ir 

kuris apskaičiuojamas kaip 2021–2025 m. 

ir 2026–2030 m. laikotarpiais išmestas ir 

pašalintas ŠESD kiekis, atėmus vertę, 

gautą valstybės narės vidutinį metinį 

tvarkomuose pasėliuose išmestą ir 

pašalintą ŠESD kiekį baziniu laikotarpiu 

arba baziniais metais, apibrėžtais pagal 

JTBKKK, padauginus iš penkių. Apie 

pasirinktą apskaitos atskaitą Europos 

Komisijai pranešama ne vėliau kaip 

2018 m. gruodžio 31 d. Valstybės narės 

gali atlyginti baziniu laikotarpiu 

įgyvendintas žemės ūkio ir aplinkos 

priemones. 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės į apskaitą įtraukia 

ŠESD kiekį, kuris išmetamas ir 

pašalinamas tvarkomose pievose ir kuris 

apskaičiuojamas kaip 2021–2025 m. ir 

2026–2030 m. laikotarpiais išmestas ir 

pašalintas ŠESD kiekis, atėmus vertę, 

gautą valstybės narės vidutinį metinį 

tvarkomose pievose išmestą ir pašalintą 

ŠESD kiekį 2005–2007 m. baziniu 

laikotarpiu padauginus iš penkių. 

2. Valstybės narės į apskaitą įtraukia 

ŠESD kiekį, kuris išmetamas ir 

pašalinamas tvarkomose pievose ir kuris 

apskaičiuojamas kaip 2021–2025 m. ir 

2026–2030 m. laikotarpiais išmestas ir 

pašalintas ŠESD kiekis, atėmus vertę, 

gautą valstybės narės vidutinį metinį 

tvarkomose pievose išmestą ir pašalintą 

ŠESD kiekį baziniu laikotarpiu arba 

baziniais metais, pasirinktais pagal 

JTBKKK, padauginus iš penkių. Apie 
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pasirinktą apskaitos atskaitą Europos 

Komisijai pranešama iki 2018 m. gruodžio 

31 d. Valstybės narės gali atlyginti baziniu 

laikotarpiu įgyvendintas žemės ūkio ir 

aplinkos priemones. 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Jei bazinis laikotarpis, kaip 

nurodyta 1 ir 2 dalyse, apima žemės ūkio 

ir aplinkos priemones, valstybės narės gali 

įtraukti tokias priemones, kaip: 

 – su klimato kaita susijusios 

priemonės ir klimato apsauga, 

 – biologinės ir genetinės įvairovės 

skatinimas, 

 – dirvožemio derlingumo 

puoselėjimas ir 

 – vandens apsaugos priemonės. 

Pagrindimas 

Reglamentu neturi būti baudžiamos valstybės narės, kurios jau yra įgyvendinusios keletą 

žemės ūkio ir aplinkos priemonių pagal BŽŪP programas. Šioms valstybėms narėms turėtų 

būti suteikta galimybė gauti naudos už gerus rezultatus šiuo laikotarpiu. Atliekant jų baziniu 

laikotarpiu išmesto ir pašalinto teršalų kiekio skaičiavimus, reikia atsižvelgti į tuo laikotarpiu 

jau įgyvendintas žemės ūkio ir aplinkos priemones. 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės, kurios nusprendė į 

savo įsipareigojimus pagal 2 straipsnį 

įtraukti tvarkomą šlapžemę, į apskaitą 

įtraukia ŠESD kiekį, kuris išmetamas ir 

pašalinamas tvarkomoje šlapžemėje ir 

4. Valstybės narės, kurios nusprendė į 

savo įsipareigojimus pagal 2 straipsnį 

įtraukti tvarkomas šlapynes, į apskaitą 

įtraukia ŠESD kiekį, kuris išmetamas ir 

pašalinamas tvarkomose šlapynėse ir kuris 
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kuris apskaičiuojamas kaip 2021–2025 m. 

ir (arba) 2026–2030 m. laikotarpiais 

išmestas ir pašalintas ŠESD kiekis, atėmus 

vertę, gautą valstybės narės vidutinį metinį 

tvarkomoje šlapžemėje išmestą ir pašalintą 

ŠESD kiekį 2005–2007 m. baziniu 

laikotarpiu padauginus iš penkių. 

apskaičiuojamas kaip 2021–2025 m. ir 

(arba) 2026–2030 m. laikotarpiais išmestas 

ir pašalintas ŠESD kiekis, atėmus vertę, 

gautą valstybės narės vidutinį metinį 

tvarkomose šlapynėse išmestą ir pašalintą 

ŠESD kiekį baziniu laikotarpiu arba 

baziniais metais, pasirinktais pagal 

JTBKKK, padauginus iš penkių. Apie 

pasirinktą apskaitos atskaitą Europos 

Komisijai pranešama iki 2018 m. gruodžio 

31 d. 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės į apskaitą įtraukia 

ŠESD kiekį, kuris išmetamas ir 

pašalinamas tvarkomoje miško žemėje ir 

kuris apskaičiuojamas kaip 2021–2025 m. 

ir 2026–2030 m. laikotarpiais išmestas ir 

pašalintas ŠESD kiekis, atėmus vertę, 

gautą jos miškų atskaitos lygį padauginus 

iš penkių. Miškų atskaitos lygis yra 2021–

2025 m. ir 2026–2030 m. laikotarpiais tos 

valstybės narės teritorijoje tvarkomoje 

miško žemėje per metus išmetamo arba 

pašalinamo vidutinio grynojo ŠESD 

kiekio įvertis. 

1. Valstybės narės į apskaitą įtraukia 

ŠESD kiekį, kuris išmetamas ir 

pašalinamas tvarkomoje miško žemėje ir 

kuris apskaičiuojamas kaip 2021–2025 m. 

ir 2026–2030 m. laikotarpiais išmestas ir 

pašalintas ŠESD kiekis, atėmus vertę, 

gautą jos miškų atskaitos lygį padauginus 

iš penkių. 

Pagrindimas 

Miškų atskaitos lygio apibrėžtis, pateikta 8 straipsnio 1 dalyje, turėtų būti pateikta 3 

straipsnyje kartu su kitų sąvokų apibrėžtimis. 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jei atlikus 1 dalyje nurodytus 

apskaičiavimus gaunamas neigiamas 

Išbraukta. 
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rezultatas, palyginti su valstybės narės 

miškų atskaitos lygiu, valstybė narė į savo 

tvarkomos miškų žemės apskaitą įtraukia 

bendrą grynąjį pašalintų ŠESD kiekį, 

kuris sudarytų ne daugiau kaip 3,5 proc. 

valstybės narės III priede nurodytais 

baziniais metais arba laikotarpiu išmesto 

ŠESD kiekio, padauginto iš penkių. 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės nustato naują miškų 

atskaitos lygį remdamosi IV priedo A 

skirsnyje nustatytais kriterijais. Jos iki 

2018 m. gruodžio 31 d. 2021–2025 m. 

laikotarpiui ir iki 2023 m. birželio 30 d. 

2026–2030 m. laikotarpiui pateikia 

Komisijai nacionalinį miškininkystės 

apskaitos planą, kuriame nurodomas 

naujas miškų atskaitos lygis. 

Valstybės narės nustato naują miškų 

atskaitos lygį remdamosi IV priedo A 

skirsnyje nustatytais kriterijais. Jos iki 

2018 m. gruodžio 31 d. 2021–2025 m. 

laikotarpiui ir iki 2023 m. birželio 30 d. 

2026–2030 m. laikotarpiui pateikia 

Komisijai nacionalinę miškininkystės 

apskaitos ataskaitą, kurioje nurodomas 

naujas miškų atskaitos lygis. 

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nacionaliniame miškininkystės apskaitos 

plane turi būti pateikti visi IV priedo B 

skirsnyje išvardyti elementai ir nurodytas 

siūlomas naujas miškų atskaitos lygis, 

pagrįstas 1990–2009 m. registruota 

dabartinės miškų valdymo praktikos ir 

intensyvumo, išreikšto CO2 ekvivalentais 

tonomis per metus, informacija pagal 

miško tipą ir amžiaus klasę 

nacionaliniuose miškuose. 

Nacionalinėje miškininkystės apskaitos 

ataskaitoje turi būti pateikti visi IV priedo 

B skirsnyje išvardyti elementai ir nurodytas 

siūlomas naujas miškų atskaitos lygis, 

pagrįstas aktyvios ir tvarios miškų 

valdymo praktikos, atitinkančios 

geriausius turimus duomenis ir 

patvirtintas politikos strategijas, išreikštos 

CO2 ekvivalentais tonomis per metus ir 

valstybėje vykdoma tvarios miškotvarkos 

politika ir galiojančiomis priemonėmis. 

Jis iki to laiko, kai bus pateiktas naujas 

miškų atskaitos lygis, turi būti paremtas 

tvarios miškotvarkos principais ir 



 

PE597.534v02-00 24/34 AD\1126397LT.docx 

LT 

valstybių narių paskelbtomis 

nacionalinėmis šios srities strategijomis ir 

pagrįstas ilgalaikėmis analizėmis siekiant 

Paryžiaus susitarimo 4 straipsnio 1 dalyje 

nustatyto tikslo per šio šimtmečio antrąją 

pusę grąžinti pusiausvyrą tarp dėl 

žmogaus veiklos iš atskirų šaltinių 

išmetamo ir absorbentais pašalinamo 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nacionalinis miškininkystės apskaitos 

planas skelbiamas viešai ir dėl jo turi būti 

konsultuojamasi su visuomene. 

Nacionalinė miškininkystės apskaitos 

ataskaita skelbiama viešai ir dėl jos turi 

būti konsultuojamasi su visuomene. 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės turi įrodyti, kad 

metodai, naudoti miškų atskaitos lygiui 

nacionaliniame miškininkystės apskaitos 

plane nustatyti, ir tvarkomo miško žemei 

apskaityti naudoti metodai ir duomenys yra 

nuoseklūs. Prireikus, kad būtų užtikrintas 

nuoseklumas, ne vėliau kaip iki 2021–2025 

m. arba 2026–2030 m. laikotarpio pabaigos 

valstybė narė Komisijai pateikia savo 

atskaitos lygio technines pataisas. 

4. nacionalinėje miškininkystės 

apskaitos ataskaitoje nustatyti ir tvarkomo 

miško žemei apskaityti naudoti metodai ir 

duomenys yra nuoseklūs. Prireikus, kad 

būtų užtikrintas nuoseklumas, ne vėliau 

kaip iki 2021–2025 m. arba 2026–2030 m. 

laikotarpio pabaigos valstybė narė 

Komisijai pateikia savo atskaitos lygio 

technines pataisas. 

 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 5 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Komisija peržiūri nacionalinius 

miškininkystės apskaitos planus ir 

technines pataisas ir įvertina, kiek siūlomi 

nauji ar pataisyti miškų atskaitos lygiai 

buvo nustatyti pagal 3 ir 4 dalyse bei 5 

straipsnio 1 dalyje nustatytus principus ir 

reikalavimus. Tiek, kiek yra būtina 

siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 3 ir 

4 dalyse bei 5 straipsnio 1 dalyje nustatytų 

principų ir reikalavimų, Komisija gali 

perskaičiuoti siūlomus naujus ar 

pataisytus miškų atskaitos lygius. 

5. Kaip nurodyta IV priede, Komisija 

sudaro palankesnes sąlygas techniniam 

valstybės narės pateiktos nacionalinės 
miškininkystės apskaitos ataskaitos ir 

galimų jos techninių pataisų ir (arba) 

techninių koregavimų techninį vertinimą, 

kuriuo siekiama įvertinti, kiek siūlomi 

nauji ar pataisyti miškų atskaitos lygiai 

buvo nustatyti pagal 3 ir 4 dalyse bei 5 

straipsnio 1 dalyje nustatytus principus ir 

reikalavimus. Komisija pateikia technines 

rekomendacijas valstybėms narėms ir 

parengia suvestinę ataskaitą. 

 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Komisija priima deleguotuosius 

aktus pagal 14 straipsnį, siekdama pagal 

peržiūrą, atliktą pagal 5 dalį, iš dalies 

pakeisti II priedą, kad būtų atnaujinti 

valstybės narės miškų atskaitos lygiai pagal 

pateiktus nacionalinius miškininkystės 

apskaitos planus arba technines pataisas ir 

atsižvelgiant į vykdant peržiūrą bet kokius 

atliktus perskaičiavimus. Iki deleguotojo 

akto įsigaliojimo valstybės narės miškų 

atskaitos lygiai, kaip nurodyta II priede, 

toliau taikomi 2021–2025 m. ir (arba) 

2026–2030 m. laikotarpiams. 

6. Komisija priima deleguotuosius 

aktus pagal 14 straipsnį, siekdama pagal 

techninį vertinimą, atliktą pagal 5 dalį, iš 

dalies pakeisti II priedą, kad būtų atnaujinti 

valstybės narės miškų atskaitos lygiai pagal 

pateiktas nacionalines miškininkystės 

apskaitos ataskaitas arba technines 

pataisas ir atsižvelgiant į bet kokius 

atliekant techninį vertinimą valstybės 

narės atliktus perskaičiavimus. Jei valstybė 

narė neatnaujina savo miškų atskaitos 

lygio, II priede nurodyta vertė toliau 

taikoma 2021–2025 m. ir (arba) 2026–

2030 m. laikotarpiams. 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Su nukirsto medžio produktais susijusioje Valstybės narės, naudodamosi V priede 
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pagal 6 straipsnio 1 dalį ir 8 straipsnio 1 

dalį vedamoje apskaitoje valstybės narės, 

naudodamosi V priede nustatyta pirmojo 

laipsnio irimo funkcija, metodika ir 

numatytosiomis pusėjimo vertėmis, nurodo 

dėl pokyčių nukirsto medžio produktų, 

kurie priskiriami prie toliau nurodytų 

kategorijų, anglies absorbente išmestą ir 

pašalintą ŠESD kiekį: 

nustatyta pirmojo laipsnio irimo funkcija, 

metodika ir numatytosiomis pusėjimo 

vertėmis, nurodo dėl pokyčių nukirsto 

medžio produktų, kurie priskiriami prie 

toliau nurodytų kategorijų, anglies 

absorbente išmestą ir pašalintą ŠESD kiekį: 

 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Valstybės narės į apskaitą įtraukia dėl 

pokyčių nukirsto medžio produktų anglies 

absorbente išmestą ir pašalintą ŠESD 

kiekį kaip bendrą išmetamų ir pašalinamų 

ŠESD kiekį kiekvienais 2021–2025 m. ir 

2026–2030 m. laikotarpių metais. 

Pagrindimas 

Nukirsto medžio produktai iš tiesų yra žmonių vykdomos (antropogeninės) veiklos rezultatas, 

todėl tokie produktai turėtų būti apskaitomi taip pat kaip mišku apželdinta žemė. Tai reiškia, 

kad faktiniai anglies sankaupų pokyčiai, susiję su nukirsto medžio produktais, turėtų būti 

įtraukti į apskaitą.  

 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 b pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Komisija ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 

31 d. priima deleguotąjį aktą pagal 14 

straipsnį, siekdama nukirsto medžio 

produktų absorbento kategorijas papildyti 

kitais produktais, pvz., tvariais 

novatoriškais biologiniais produktais, 

turinčiais teigiamą pakeitimo poveikį, taip 

pat numatytosiomis pusėjimo vertėmis, 

nurodytomis V priede. 
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Pagrindimas 

Siekiant LULUCF apskaitoje geriau pripažinti anglies dioksido saugojimo potencialą, kurį 

turi būsimi novatoriški tvarūs biologiniai produktai, Komisija turėtų pasiūlyti papildomų 

nukirsto medžio produktų absorbento kategorijų. 

 

Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai 

priimti deleguotuosius aktus pagal 14 

straipsnį siekiant persvarstyti metodiką ir 

VI priede nurodytus informavimo 

reikalavimus, siekiant atsižvelgti į TKKK 

gairių pokyčius. 

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai 

priimti deleguotuosius aktus pagal 14 

straipsnį siekiant persvarstyti metodiką ir 

VI priede nurodytus informavimo 

reikalavimus, siekiant atsižvelgti į TKKK 

gairių, kaip priimta JTBKKK ar Paryžiaus 

susitarimo organų, pokyčius. 

 

Pakeitimas 41 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Jei valstybės narės išmetamas 

ŠESD kiekis viršija pašalinamą ŠESD 

kiekį ir ta valstybė narė išbraukė metines 

išmetamo dujų kiekio kvotas pagal 

Reglamentą [ ], kuriuo valstybėms narėms 

nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. 

laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų metinį kiekį, į šį 

kiekį atsižvelgiama vertinant, kaip valstybė 

narė laikosi savo įsipareigojimo pagal 4 

straipsnį. 

1. Jei valstybės narės išmetamas 

ŠESD kiekis viršija pašalinamą ŠESD 

kiekį ir ta valstybė narė nutarė išbraukti 

metines išmetamo dujų kiekio kvotas pagal 

Reglamentą Nr. (ES) .../..., kuriuo 

valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 

2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti 

išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

metinį kiekį, kaip vieną iš lankstumo 

galimybių, į šį kiekį atsižvelgiama 

vertinant, kaip valstybė narė laikosi savo 

įsipareigojimo pagal 4 straipsnį. 

 

Pakeitimas 42 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 2 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 3, 5, 8, 10 ir 13 straipsniuose 

nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus Komisijai suteikiami neribotam 

laikotarpiui nuo [įsigaliojimo datos]. 

2. 3, 5, 8, 9, 10 ir 13 straipsniuose 

nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus Komisijai suteikiami neribotam 

laikotarpiui nuo [įsigaliojimo datos]. 

Pagrindimas 

Straipsnis suderintas su 9 straipsnio pakeitimu. 

 

Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Iki 2024 m. vasario 28 d. ir kas penkerius 

metus po to Komisija Europos Parlamentui 

ir Tarybai pateikia ataskaitą apie tai, kaip 

šis reglamentas veikia, kiek juo 

prisidedama prie bendro ES tikslo iki 2030 

m. sumažinti išmetamą ŠESD kiekį ir kiek 

juo prisidedama įgyvendinant Paryžiaus 

susitarimo tikslus, taip pat, prireikus, 

Komisija gali pateikti pasiūlymų. 

atsižvelgdama į 2018 m. skatinamąjį 

dialogą, Komisija iki 2019 m. vasario 28 d. 

pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 

ataskaitą dėl šio reglamento užmojų 

masto tinkamumo. Iki 2023 m. vasario 

28 d. ir kas trejus metus po to Komisija 

Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio 

reglamento veikimo ataskaitą, nurodo, 

kiek juo prisidedama prie bendro ES tikslo 

iki 2030 m. sumažinti išmetamą ŠESD 

kiekį ir kiek juo prisidedama įgyvendinant 

Paryžiaus susitarimo tikslus, atsižvelgiant į 

tai, kad šiuo reglamentu būtų laikomasi 

atitinkamų sprendimų, priimtų JTBKKK 

arba nustatytų Paryžiaus susitarime, taip 

pat Komisija gali pateikti pasiūlymų. 

 

Pakeitimas 44 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo B punkto f papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) mišku apželdintos žemės ir 

tvarkomos miško žemės atveju – nukirsto 

medžio produktai. 

f) nukirsto medžio produktai tiek iš 

mišku apželdintos žemės, tiek iš 

tvarkomos miško žemės. 
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Pagrindimas 

Siūloma įtraukti nukirsto medžio produktus kaip atskirą kategoriją, neįtraukti nukirsto medžio 

produktų į miškų atskaitos lygį, todėl būtina atitinkamai pakeisti tekstą. 

 

Pakeitimas 45 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 2 lentelės antraštinė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybių narių miškų atskaitos lygiai, 

įskaitant nukirsto medžio produktus 

Valstybių narių miškų atskaitos lygiai 

 

Pakeitimas 46 

Pasiūlymas dėl reglamento 

IV priedo A dalies 1 pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) atskaitos lygiai turėtų padėti 

užtikrinti griežtą ir patikimą apskaitą, kuri 

garantuotų, kad būtų tinkamai apskaitomi 

dėl biomasės naudojimo išmesti ir pašalinti 

ŠESD kiekiai; 

c) atskaitos lygiai turėtų padėti 

užtikrinti griežtą ir patikimą apskaitą, kuri 

garantuotų, kad būtų tinkamai apskaitomi 

dėl tvarkomos miško žemės naudojimo 

išmesti ir pašalinti ŠESD kiekiai ir kad 

būtų užtikrinta išmesto ir pašalinto ŠESD 

kiekio pusiausvyra; 

 

Pakeitimas 47 

Pasiūlymas dėl reglamento 

IV priedo A dalies 1 pastraipos d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) nustatant atskaitos lygius 

įtraukiamas nukirsto medžio produktų 

anglies absorbentas, kad būtų galima 

palyginti atvejus, kai daroma prielaida dėl 

staigios oksidacijos, ir atvejus, kai 

taikoma pirmojo laipsnio irimo funkcija ir 

pusėjimo vertės; 

Išbraukta. 
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Pakeitimas 48 

Pasiūlymas dėl reglamento 

IV priedo A dalies 1 pastraipos e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) nustatant atskaitos lygius turėtų būti 

atsižvelgiama į tikslą prisidėti prie 

biologinės įvairovės išsaugojimo ir tausaus 

gamtinių išteklių naudojimo, kaip nustatyta 

ES miškų strategijoje, valstybių narių 

nacionalinėje miškų politikoje ir ES 

biologinės įvairovės strategijoje; 

e) nustatant atskaitos lygius turėtų būti 

atsižvelgiama į tikslą prisidėti prie 

biologinės įvairovės išsaugojimo ir tausaus 

gamtinių išteklių naudojimo energijai 

gaminti ir kitais iškastiniu kuru 

grindžiamų medžiagų pakeitimo tikslais, 

kaip nustatyta Sąjungos miškų strategijoje, 

valstybių narių nacionalinėse miškų 

programose ir politikoje ir Sąjungos 

bioekonomikos ir biologinės įvairovės 

strategijose; valstybė narė, neseniai 

pradėjusi vykdyti arba norinti vykdyti 

naują miškotvarkos ir miškų išteklių 

naudojimo politiką, dėl kurios kertama 

daugiau miškų, nėra baudžiama 

nuskaitant sumas pagal šį reglamentą, 

jeigu ta politika yra iniciatyvi ir tvari ir ja 

nesudaroma sąlygų ilgalaikiam valstybės 

narės miškų pajėgumų šalinti ŠESD 

mažėjimui. 

 

 

Pakeitimas 49 

Pasiūlymas dėl reglamento 

IV priedo A dalies 1 pastraipos g punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

g) atskaitos lygiai atitinka šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų apskaitą bei 

atitinkamus ankstesnius duomenis ir yra 

grindžiami skaidria, išsamia, nuoseklia, 

palyginama ir tikslia informacija. Atskaitos 

lygiui nustatyti naudojamas modelis visų 

pirma turi leisti atkurti nacionalinėje 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

apskaitoje pateiktus ankstesnius duomenis. 

g) atskaitos lygiai atitinka šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų apskaitą bei 

atitinkamus ankstesnius duomenis ir yra 

grindžiami skaidria, išsamia, nuoseklia, 

palyginama ir tikslia informacija. 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

apskaita yra suderinama su atitinkamais 

sprendimais, kuriuos priėmė JTBKKK 

organai ar kurie buvo priimti Paryžiaus 

susitarimu. Atskaitos lygiui nustatyti 

naudojamas modelis visų pirma turi leisti 
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atkurti nacionalinėje šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų apskaitoje pateiktus 

ankstesnius duomenis. 

 

Pakeitimas 50 

Pasiūlymas dėl reglamento 

IV priedo B dalies antraštinė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

B. Nacionalinio miškininkystės 

apskaitos plano elementai 

B. Nacionalinės miškininkystės 

apskaitos ataskaitos elementai 

 

Pakeitimas 51 

Pasiūlymas dėl reglamento 

IV priedo B dalies 1 pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pagal šio reglamento 8 straipsnį 

teikiamame nacionaliniame 
miškininkystės apskaitos plane: 

Pagal šio reglamento 8 straipsnį teikiamoje 

nacionalinėje miškininkystės apskaitos 

ataskaitoje: 

 

Pakeitimas 52 

Pasiūlymas dėl reglamento 

IV priedo B dalies 1 pastraipos f punkto 2 papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2) su mišku ir nukirsto medžio 

produktais susijusį išmetamą ir pašalinamą 

ŠESD kiekį, užfiksuotą šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų apskaitose ir 

atitinkamuose ankstesniuose duomenyse, 

2) su mišku susijusį išmetamą ir 

pašalinamą ŠESD kiekį, užfiksuotą 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

apskaitose ir atitinkamuose ankstesniuose 

duomenyse, 

 

Pakeitimas 53 

Pasiūlymas dėl reglamento 

IV priedo B dalies 1 pastraipos f punkto 3 papunktis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3) miško charakteristiką, įskaitant 

amžiaus klasių struktūrą, augimą, rotacijos 

trukmę ir kitą informaciją apie miško 

tvarkymo veiklą pagal įprastą scenarijų, 

3) miško charakteristiką, įskaitant 

amžiaus klasių struktūrą, augimą, rotacijos 

trukmę ir kitą susijusią informaciją apie 

miško tvarkymo veiklą, 
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