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ĪSS PAMATOJUMS 

No attīstības viedokļa raugoties, šajā regulā noteikti ir jāizvirza pēc iespējas augstāki mērķi. 

Komisijas priekšlikumā minētais 1,5 °C mērķis ir balstīts uz Klimata pārmaiņu starpvaldību 

padomes (IPCC) konstatējumiem, kas liecina, ka tādi klimatatkarīgie reģioni kā mazo salu 

jaunattīstības valstis, Dienvidāzijas piekraste un sausuma skartie Āfrikas apgabali var ciest no 

bīstamām sekām, ja globālā temperatūra minēto līmeni pārsniedz. Saskaņā ar IPCC 

konstatējumiem 1,5 °C mērķi varēs sasniegt un pasaules nabadzīgākos reģionus aizsargāt tikai 

tad, ja zemes izmantošanas emisiju īpatsvars būs negatīvs, nevis vienīgi kompensējošs. 

Lai meži pasaulē nodrošinātu negatīvu emisiju īpatsvaru, globālā taisnīguma apsvērumi liek 

ES šajā jomā uzņemties vadību. Nolūkā ievērot nabadzīgāku valstu tiesības uz izaugsmi ES 

būtu jāuzņemas pēc iespējas lielāka atbildība par mežu aizsardzību, kas jārisina globāli, jo 

īpaši ņemot vērā, ka šī regula būs pasaules pirmais mēģinājums noteikt, kā zemes 

izmantošanā radušās emisijas un piesaistījumus iekļaut globālajā oglekļa uzskaitē. Tādējādi 

tiks radīts nozīmīgs precedents visai pārējai pasaulei, ko noteikti kā modeli izmantos 

starptautiskās sarunās. Kā minēts Komisijas priekšlikumā, zemi izmanto daudziem mērķiem 

— piemēram, pārtikas ražošanai —, kas ir jāsamēro ar to iespējām kalpot kā CO2 

piesaistītājsistēmai. Sevišķi svarīgi tas ir jaunattīstības valstīm ar lielu lauku iedzīvotāju 

skaitu, kas ir atkarīgi no zemes apstrādes. Turklāt šajā regulā būtu jāintegrē arī starptautiskie 

zemes lietošanas standarti, lai šādu aizsardzību nostiprinātu starptautiskajos zemes 

izmantošanas uzskaites noteikumos. Šie standarti jo nozīmīgāki būtu valstīs, kuru tiesību 

aktos nav skaidri atzītas paražu tiesības un kurās lauku pirmiedzīvotāju kopienas ir tikušas 

pārvietotas saglabāšanas projektu ietvaros. Visbeidzot, ar šo regulu būtu jāveicina tagadējo 

ainavu atjaunošana, nevis jaunu zemes platību apmežošana. Tādējādi tiek mazināts risks, ka 

LULUCF nozares klimata pasākumi atņems zemes platības nozīmīgiem izmantošanas 

mērķiem, tādiem kā pārtikas ražošana, kas jo īpaši svarīgi ir jaunattīstības valstīm.   

Tādēļ atzinuma sagatavotājs ierosina Komisijas priekšlikumā izdarīt šādus grozījumus.  

• Priekšlikumā izvirzīt augstāku klimata rīcības mērķi, nosakot šādus pasākumus:  

- paaugstināt LULUCF nozares iekšējo mērķi;  

- izvirzīt stingrākus uzskaites noteikumus;  

- stimulēt mitrāju atjaunošanu;  

- pārskatīt regulā izvirzītā mērķa mērogu.  

• Ar šo regulu pēc iespējas būtu jāstimulē darbības, kas paplašina tagadējo zemes 

izmantošanas veidu CO2 piesaistītāja funkciju (ar agroekoloģiskiem pasākumiem vai 

apsaimniekoto aramzemes un ganību platību atjaunošanu), nevis jāapmežo jaunas zemes 

platības.  

• Šīs regulas īstenošanas darbībām būtu jāatbilst starptautiskajiem zemes tiesību 

aizsardzības standartiem.   

• Šīs regulas īstenošanas darbībām būtu jāatbilst arī ES bioloģiskās daudzveidības 

standartiem, kam ir nozīmīga ietekme uz attīstību, jo miljardiem planētas iedzīvotāju ir 

atkarīgi no ekosistēmu bioloģiskās daudzveidības.  

GROZĪJUMI 
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Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 

nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) 2016. gada 10. jūnijā Komisija 

nāca klajā ar priekšlikumu ES ratificēt 
Parīzes nolīgumu. Šis leģislatīvā akta 

priekšlikums ir viens no instrumentiem, ar 

kuriem īsteno Savienības saistības panākt 

emisiju samazinājumus visā 

tautsaimniecībā, kas apstiprinātas kā 

Savienības un tās dalībvalstu saistības 

panākt nacionāli noteiktos samazinājumus, 

kas 2015. gada 6. martā iesniegti 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās 

konvencijas par klimata pārmaiņām 

(UNFCCC) sekretariātam.10 

(3) Savienība 2016. gada 5. oktobrī 

oficiāli ratificēja Parīzes nolīgumu, 

tādējādi nodrošinot tā stāšanos spēkā 

2016. gada 4. novembrī. Šis leģislatīvā 

akta priekšlikums ir viens no 

instrumentiem, ar kuriem īsteno Savienības 

saistības panākt emisiju samazinājumus 

visā tautsaimniecībā, kas apstiprinātas kā 

Savienības un tās dalībvalstu saistības 

panākt nacionāli noteiktos samazinājumus, 

kas 2015. gada 6. martā iesniegti 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās 

konvencijas par klimata pārmaiņām 

(UNFCCC) sekretariātam.10Savienības 

mērķi samazināt siltumnīcefekta gāzu 

emisijas ir saskaņā arī ar Savienības un 

tās dalībvalstu saistībām sasniegt 

starptautiski apstiprinātos ilgtspējīgas 

attīstības mērķus līdz 2030. gadam, jo 

īpaši 13. mērķi, proti, steidzami risināt 

klimata pārmaiņas kā globālu uzdevumu, 

tostarp samazināt emisijas un veidot 

klimatnoturību. 

_________________ _________________ 

10 

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

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

10 

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

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

 

Grozījums Nr.   2 

Regulas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Zemes izmantošanas, zemes 
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izmantošanas maiņas un mežsaimniecības 

(LULUCF) nozarei ir milzīgs potenciāls 

veicināt Savienības starptautisko saistību 

izpildi klimata jomā. Zemes 

apsaimniekošanai būtu jāatbilst 

vajadzībai veidot saskaņotu politiku un 

ilgtspējīgu attīstību, jo īpaši saistībā ar tās 

ietekmi uz vietējām kopienām un 

nodrošinātību ar pārtiku. Līdz ar to 

Savienības politikai LULUCF nozarē 

būtu jāiet roku rokā ar politikas 

saskaņotību attīstībai (PCD), jo īpaši 

attiecībā uz tās vidisko un ekonomisko 

dimensiju, lai veicinātu sinerģiju un 

klimata iekšpolitika atstātu labvēlīgu 

ietekmi uz trešām valstīm. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Parīzes nolīgumā cita starpā ir 

izvirzīts ilgtermiņa mērķis, kas atbilst 

virsuzdevumam globālo vidējās 

temperatūras pieaugumu ierobežot krietni 

zem 2 °C atzīmes salīdzinājumā ar 

pirmsindustriālā laikmeta līmeni un tiekties 

temperatūras kāpumu iegrožot līdz 1,5 °C 

salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta 

līmeni. Lai šo mērķi sasniegtu, pusēm būtu 

jāsagatavo, jāpaziņo un jāuztur secīgi 

nacionāli noteiktie devumi. Parīzes 

nolīgums aizstāj 1997. gada Kioto 

protokolā paredzēto pieeju, kas pēc 2020. 

gada vairs turpināta netiks. Parīzes 

nolīgumā arī aicināts šā gadsimta otrajā 

pusē rast līdzsvaru starp siltumnīcefekta 

gāzu antropogēnajām emisijām no avotiem 

un piesaistījumiem piesaistītājos un puses 

tiek mudinātas veikt pasākumus, ar kuriem 

attiecīgi saglabāt un uzlabot 

siltumnīcefekta gāzu piesaistītājus un 

uzkrājsistēmas, arī mežus. 

(4) Parīzes nolīgumā cita starpā ir 

izvirzīts ilgtermiņa mērķis, kas atbilst 

virsuzdevumam globālo vidējās 

temperatūras pieaugumu ierobežot krietni 

zem 2 °C atzīmes salīdzinājumā ar 

pirmsindustriālā laikmeta līmeni un tiekties 

temperatūras kāpumu iegrožot līdz 1,5 °C 

salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta 

līmeni, un līdz ar to pasaulē ir jāsāk 

negatīvā emisiju īpatsvara ēra, kurā 

lielākā loma būs mežiem. Lai šo mērķi 

sasniegtu, pusēm būtu jāsagatavo, jāpaziņo 

un jāuztur secīgi nacionāli noteiktie 

devumi. Parīzes nolīgums aizstāj 1997. 

gada Kioto protokolā paredzēto pieeju, kas 

pēc 2020. gada vairs turpināta netiks. 

Parīzes nolīgumā arī aicināts šā gadsimta 

otrajā pusē rast līdzsvaru starp 

siltumnīcefekta gāzu antropogēnajām 

emisijām no avotiem un piesaistījumiem 

piesaistītājos un puses tiek mudinātas veikt 

pasākumus, ar kuriem attiecīgi saglabāt un 

uzlabot siltumnīcefekta gāzu piesaistītājus 
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un uzkrājsistēmas, arī mežus.  

Pamatojums 

Lai sasilšanu iegrožotu līdz 1,5 °C un — ja vien emisiju samazināšanas jomā netiek panāktas 

radikālas izmaiņas, kas pārsniedz valstu noteiktās saistības —, arī noturētu zem 2 °C atzīmes, 

būs jārod veidi, kā atmosfērā samazināt oglekļa dioksīda īpatsvaru, dēvētu par “negatīvu 

emisiju īpatsvaru”. Labākais risinājums, kā to panākt ES, ir LULUCF radīto piesaistījumu 

palielināšana. Tāpēc šī regula ir izšķirīgs pīlārs Eiropas Savienībai, lai tā varētu īstenot 

savas Parīzes nolīguma saistības. 

 

Grozījums Nr.   4 

Regulas priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) Lai panāktu Parīzes nolīguma 

mērķu sasniegšanai nepieciešamo 

negatīvo emisiju īpatsvaru, CO2 

piesaistījumi no atmosfēras, izmantojot 

LULUCF, būtu jāīsteno atsevišķa 

Savienības klimata politikas pīlāra 

ietvaros. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

4.b apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4b) Ar šo regulu rada nozīmīgu 

globālu precedentu ar zemes izmantošanu 

saistīto emisiju un piesaistījumu 

iekļaušanai saistībās, ko valstis noteikušas 

saskaņā ar Parīzes nolīgumu. Tāpēc ir 

būtiski ievērot taisnīguma un ilgtspējīgas 

attīstības principus un censties izskaust 

nabadzību, kā arī respektēt un veicināt 

starptautiskās cilvēktiesību saistības un 

pirmiedzīvotāju tiesības, kā to paredz 

Parīzes nolīgums. 
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Pamatojums 

Šī regula ir pirmais mēģinājums pasaulē paredzēt uzskaites noteikumus zemes izmantošanas 

nozarē un tos integrēt valstu noteiktajās saistībās. Tos varētu izmantot kā izejas punktu zemes 

izmantošanas uzskaites noteikumiem arī ārpus ES. Līdz ar to ir būtiski, lai šie noteikumi 

ietvertu tādus principus kā zemes tiesību ievērošana un zemes izmantošanā radušos emisiju 

uzskatīšana par atsevišķu pīlāru, jo šie noteikumi jo nozīmīgāki būs dienvidu reģiona valstīm, 

kuru nabadzīgās kopienas ir vēl jo neaizsargātākas pret iespējamo pārvietošanu oglekļa 

dioksīda piesaistes projektu dēļ. 

 

Grozījums Nr.   6 

Regulas priekšlikums 

6.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6a) Eiropas Savienībai būtu jākļūst 

par pasaules līderi, kas LULUCF nozarē 

veicinātu un eksportētu pētniecību un 

ieguldījumus ilgtspējīgā, progresīvā un 

inovatīvā praksē, metodēs un idejās, kā 

arī izplatītu informāciju par zaļām 

tehnoloģijām, lai samazinātu 

siltumnīcefekta gāzu emisijas, taču 

vienlaikus saglabātu pārtikas ražošanu, 

tādējādi rādot piemēru saviem 

starptautiskajiem partneriem, tostarp 

jaunattīstības valstīm. Šajā kontekstā būtu 

jāuzlabo efektīva sadarbība un partnerība 

ar privātā sektora dalībniekiem, jo īpaši 

maziem un vidējiem uzņēmumiem. 

 

Grozījums Nr.   7 

Regulas priekšlikums 

20.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20a) Šī regula būtu jāīsteno Parīzes 

nolīguma darbības ietvaros, jo īpaši 

ņemot vērā, cik būtiski ir nodrošināt, lai 

tiktu saglabāta visu ekosistēmu integritāte 

un aizsargāts mežu apvidos dzīvojošo 

kopienu iztikas veids un izturētspēja. 
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Grozījums Nr.   8 

Regulas priekšlikums 

20.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20b) Klimata pārmaiņas dziļi skar 

kopienu attīstību visā pasaulē. Ar Parīzes 

nolīgumu Savienība, veicot pasākumus 

klimata pārmaiņu mazināšanā, ir 

uzņēmusies saistības ievērot, veicināt un 

ņemt vērā savus pienākumus saistībā ar 

cilvēktiesībām, tiesībām uz veselību, kā arī 

pirmiedzīvotāju, vietējo kopienu, 

migrantu, bērnu, personu ar invaliditāti 

un mazaizsargātu cilvēku 

tiesībām. Turklāt Savienība ievēros, 

veicinās un ņems vērā savus pienākumus 

saistībā ar tiesībām uz attīstību, kā arī 

dzimumu līdztiesību, pilnvērtīgu iespēju 

nodrošināšanu sievietēm un starppaaudžu 

taisnīgumu. 

 

Grozījums Nr.   9 

Regulas priekšlikums 

20.c apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20c) Būtu jānodrošina holistiska pieeja 

tropu mežu iznīcināšanai, ņemot vērā 

visus mežu iznīcināšanu sekmējošos 

elementus, kā arī UNFCCC sarunās 

sniegtajā Komisijas deklarācijā iekļauto 

mērķi pasaulē vēlākais līdz 2030. gadam 

apturēt meža platību zudumu un līdz 

2020. gadam samazināt tropu mežu 

iznīcināšanu vismaz par 50 procentiem 

salīdzinājumā ar pašreizējo līmeni. 

 

Grozījums Nr.   10 

Regulas priekšlikums 

20.d apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20d) Savienība ir uzņēmusi virzību uz 

Apvienoto Nāciju Organizācijas 

ilgtspējīgas attīstības mērķu izpildi, kurus 

var sasniegt tikai tad, ja pienācīgi 

apsaimnieko mežus un apņemas apturēt 

mežu iznīcināšanu un veicināt mežu 

atjaunošanu. 

 

Grozījums Nr.   11 

Regulas priekšlikums 

20.e apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20e) Šajā regulā saskaņā ar UNFCCC 

būtu jāievēro katrai valstij pielāgota, 

dzimumu līdztiesību ievērojoša, līdzdalīga 

un pilnībā pārredzamu pieeju, ņemot vērā 

mazaizsargātās grupas, kopienas un 

ekosistēmas. Turklāt šāda pieeja būtu 

jābalsta uz un jāvadās pēc labākajām 

pieejamajām zinātnes atziņām un — 

attiecīgā gadījumā — tradicionālajām 

zināšanām, pirmiedzīvotāju zināšanām un 

vietējām zināšanu sistēmām, lai 

pielāgošanos integrētu attiecīgajā 

sociālekonomiskajā un vidiskajā politikā 

un darbībās. 

 

Grozījums Nr.   12 

Regulas priekšlikums 

20.f apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20f) Mežsaimniecība un meži būtu 

jāapsaimnieko atbildīgi un būtu jāsniedz 

reāls ieguldījums valsts ekonomiskajā 

attīstībā, sniedzot dzīvotspējīgas 

ekonomiskās iespējas lauksaimniekiem ar 

noteikumu, ka nenotiek jutīgu ekosistēmu 

atmežošana, netiek apstādīti kūdras purvi, 

stādījumus apsaimnieko, izmantojot 
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modernas agroekoloģiskās metodes, lai 

pēc iespējas samazinātu nelabvēlīgu 

vidisko un sociālo ietekmi, un ka tiek 

ievērotas tiesības uz zemi, pirmiedzīvotāju 

kopienu tiesības, kā arī cilvēktiesības un 

darba ņēmēju tiesības. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1.a daļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ar šo regula veicina, lai Savienība 

izpildītu Parīzes nolīguma saistības un 

mērķus.  

Pamatojums 

LULUCF regula ir viens no pīlāriem, ar ko īsteno Savienības saistības saskaņā ar Parīzes 

nolīgumu. Savienība ir apņēmusies panākt, lai globālās temperatūras pieaugums būtu krietni 

zem 2° C, un censties to noturēt zem 1,5° grādiem. Parīzes nolīguma saistību izpilde ir 

izšķirīga, lai izvairītos no bīstamas ietekmes reģionos, kas ir visneaizsargātākie pret klimata 

pārmaiņām, tostarp mazās salu jaunattīstības valstis, Dienvidāzijas piekrastes reģioni un 

sausuma skartie Āfrikas reģioni. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ea) apsaimniekoti mitrāji: zemes 

izmantošana, kas reģistrēta kā mitrāji un 

tiek saglabāta kā mitrāji, cita zeme, kas 

pārveidota par mitrājiem, un mitrāji, kas 

pārveidoti par apdzīvotām teritorijām un 

citu zemi. 

Pamatojums 

Kūdrāji un mitrāji ir dzīvotnes ar augstu saglabāšanas vērtību un vienas no vissvarīgākajām 

oglekļa uzkrāšanas vietām ES un pasaulē. Tomēr, ja tos degradē, tie emitē lielu daudzumu 
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siltumnīcefekta gāzu. Lai ar šo regulu dotu pareizos stimulus saglabāt un atjaunot šādas 

oglekļa uzkrāšanas vietas, mitrāju un kūdrāju uzskaitei ir jābūt obligātai. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 

14. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 

kuriem 1. punktā iekļautās definīcijas 

pielāgo zinātnes sasniegumiem vai 

tehnikas attīstībai un nodrošina 

konsekvenci starp šīm definīcijām un 

jebkādām izmaiņām attiecīgajās 

definīcijās, kas iekļautas 2006. gada IPCC 

Vadlīnijās par valstu siltumnīcefekta gāzu 

pārskatiem (“IPCC vadlīnijas”). 

2. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 

14. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 

kuriem 1. punktā iekļautās definīcijas 

pielāgo zinātnes sasniegumiem vai 

tehnikas attīstībai un nodrošina 

konsekvenci starp šīm definīcijām un 

jebkādām izmaiņām attiecīgajās 

definīcijās, kas iekļautas 2006. gada IPCC 

Vadlīnijās par valstu siltumnīcefekta gāzu 

pārskatiem (“IPCC vadlīnijas”) un 2006. 

gada IPCC Vadlīniju par valstu 

siltumnīcefekta gāzu pārskatiem 

2013. gada papildinājumā “Mitrāji”. 

Pamatojums 

Būtu jāņem vērā visas jaunākās IPCC zemes izmantošanas uzskaites metodes. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis cenšas palielināt savus 

piesaistījumus attiecībā uz periodiem no 

2021. līdz 2025. gadam un no 2026. līdz 

2030. gadam. Turpmākajiem periodiem 

kopējos katras dalībvalsts piesaistījumus, 

kas uzskaitīti saskaņā ar šo regulu, 

palielina atbilstīgi Savienības ilgtermiņa 

mērķiem klimata jomā un Parīzes 

nolīgumā ietvertajām saistībām.  
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Pamatojums 

Lai sasilšanu noturētu zem 1,5 grādiem un arī krietni zem 2 grādiem, mums saskaņā ar 

zinātnes konstatējumiem būs jāīsteno pasākumi atmosfēras atbrīvošanai no oglekļa dioksīda 

jeb “negatīvas emisijas”. Lai emisiju līmenis būtu negatīvs, nepietiek ar to, ka LULUCF 

piesaistījumi ir tādi paši kā emisijas — tiem ir jābūt lielākiem.  

 

Grozījums Nr.   17 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Emisijas un piesaistījumus, kas 

radušies apmežotā zemē un atmežotā 

zemē, dalībvalstis 2021.–2025. gada 

periodā un 2026.–2030. gada periodā 

uzskaita kā kopējās emisijas un 

piesaistījumus katrā gadā. 

1. Emisijas no mežu iznīcināšanas un 

piesaistījumus no apmežošanas 
dalībvalstis 2021.–2025. gada periodā un 

2026.–2030. gada periodā uzskaita kā 

kopējās emisijas un piesaistījumus katrā 

gadā. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Nacionālais mežsaimniecības uzskaites 

plāns ietver visus IV pielikuma B iedaļā 

norādītos elementus un ierosināto jauno 

meža references līmeni, kura pamatā ir 

tābrīža meža apsaimniekošanas prakses un 

intensitātes turpināšanās atbilstoši datiem, 

kas par nacionālajiem mežiem pēc to veida 

un vecuma klases dokumentēti 1990.–

2009. gadā, izteiktiem tonnās CO2 

ekvivalenta gadā.  

Nacionālais mežsaimniecības uzskaites 

plāns ietver visus IV pielikuma B iedaļā 

norādītos elementus un ierosināto jauno 

meža references periodu, kura pamatā ir 

tābrīža meža apsaimniekošanas prakses un 

intensitātes turpināšanās atbilstoši datiem, 

kas par nacionālajiem mežiem pēc to veida 

un vecuma klases dokumentēti 1990.–

2009. gadā, izteiktiem tonnās CO2 

ekvivalenta gadā, kā arī nodrošina, ka tiek 

saglabāts vienāds enerģētikas un cietās 

biomasas vajadzībām izmantotās 

biomasas īpatsvars. 

Pamatojums 

Biomasas izmantošana cietos produktos (ar ilgu derīguma termiņu) no klimata viedokļa ir 

labāks resursu izmantošanas veids nekā tieši no meža ņemta biomasa enerģētikas vajadzībām 
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(tūlītēja oksidēšanās). Ja ciršanas intensitāti saglabā taču enerģētikā izmantotās koksnes 

īpatsvars pieaug, tas nozīmē, ka tiek emitēts lielāks CO2 daudzums un līdz ar to uzskaitē būtu 

jāizmanto references periods. 
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