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Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w
okresie po 2020 r.

Aby wywiązać się ze swoich międzynarodowych zobowiązań podjętych w ramach porozumienia paryskiego w
sprawie zmian klimatu, UE dąży do osiągnięcia do 2030 r. celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 40%
poniżej poziomu z 1990 r. W sektorach nieobjętych unijnym system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)
ten wysiłek redukcyjny podejmują wspólnie państwa członkowskie UE. W obszarze użytkowania gruntów i w
sektorze leśnictwa każde państwo członkowskie powinno bilansować emisje i ich pochłanianie. Podczas
kwietniowej sesji plenarnej Parlament będzie głosować nad wnioskami dotyczącymi rozporządzeń w sprawie
wspólnego wysiłku redukcyjnego w sektorach nieobjętych ETS oraz w sprawie emisji i pochłaniania gazów
cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów
i leśnictwem (LULUCF). Rozporządzenia te, wraz z niedawno poddaną przeglądowi dyrektywą w sprawie EU ETS,
są uzupełnieniem ram ustawodawczych w dziedzinie unijnej polityki klimatycznej na okres po 2020 r.

Kontekst
W 2014 r. Rada Europejska określiła cele UE dotyczące klimatu na 2030 r.: redukcja emisji o 40 % (w stosunku
do poziomów z 1990 r.), która ma zostać osiągnięta poprzez redukcję emisji w wysokości 43 % w sektorach
objętych EU ETS i redukcję o 30 % w sektorach nieobjętych EU ETS (w stosunku do poziomów z 2005 r.).
Zmiana dyrektywy ETS mająca na celu osiągnięcie celu w sektorze ETS weszła w życie w kwietniu 2018 r. Na
okres do 2020 r. decyzja dotycząca wspólnego wysiłku redukcyjnego określa wysiłki na rzecz ograniczenia
emisji w sektorach nieobjętych ETS.

Wnioski Komisji Europejskiej
W dniu 20 lipca 2016 r. Komisja zaproponowała na okres po 2020 r. dwa rozporządzenia dotyczące redukcji
emisji w sektorach nieobjętych ETS, w tym w sektorze transportu, budownictwa i rolnictwa. Wniosek
dotyczący rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR) określa cel redukcji emisji
dla każdego państwa członkowskiego, aby do 2030 r. doprowadzić do 30 % redukcji emisji w całej UE.
Proponowane rozporządzenie LULUCF będzie wymagać od państw członkowskich zbilansowania emisji i
pochłaniania emisji pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów w dwóch
pięcioletnich okresach w latach 2021–2030. Określono w nim zasady rozliczania i dozwolono pewną
elastyczność. Po raz pierwszy sektor użytkowania gruntów został formalnie uwzględniony w unijnej
polityce przeciwdziałania zmianie klimatu.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W stanowisku Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wspólnego wysiłku
redukcyjnego wprowadzono bardziej rygorystyczny liniowy sposób określania redukcji emisji w okresie
2021–2030, w którym za punkt wyjścia przyjęto 2018, oraz dodano długoterminowy liniowy przebieg
redukcji emisji na okres po 2030 r., aby osiągnąć cel 80 % redukcji emisji do roku 2050. W dniu 13 września
2017 r. Parlament wprowadził poprawki do wniosku w sprawie LULUCF w celu uwzględnienia w nim emisji
i pochłaniania emisji pochodzących z zarządzanych terenów podmokłych. Aby zachęcać do wykorzystania
pozyskanych produktów drzewnych i zdolności absorpcji CO2 przez drewno posuszowe, będą one również
zaliczać się do pochłaniania CO2. W okresie po 2030 r. pochłanianie CO2 powinno przewyższać emisje w
sektorze LULUCF.
Zawarte w dniu 21 grudnia 2017 r. wstępne porozumienie osiągnięte w wyniku rozmów trójstronnych na
temat rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego ustanawia ścieżki redukcji emisji dla
państw członkowskich, aby dopilnować, by redukowały one emisje w całym okresie 2021–2030.
Wprowadza ono mechanizmy elastyczności, takie jak „rezerwa bezpieczeństwa”, większe możliwości
„zaciągania pożyczek”, kredyty uzyskiwane z lasów zarządzanych i terenów podmokłych oraz transfery
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między państwami członkowskimi, bez narażania ogólnego celu redukcji emisji. Zawarte w dniu 14 grudnia
2017 r. wstępne porozumienie w sprawie LULUCF wprowadza elastyczność dotyczącą rozliczania w
sektorze lasów zarządzanych, zastrzegając przy tym, że UE jako całość powinna dążyć do zbilansowania
emisji i pochłaniania. Oba teksty uzgodnione (zatwierdzone przez parlamentarną Komisję Ochrony
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) w dniu 24 stycznia 2018
r.) muszą teraz zostać poddane pod głosowanie w pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym.

Sprawozdania w pierwszym czytaniu: Komisja przedmiotowo
właściwa: ENVI; rozporządzenie w sprawie wspólnego
wysiłku redukcyjnego (ESR): 2016/0231(COD); ,
Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, Niderlandy);
LULUCF: 2016/0230 (COD); Sprawozdawca: Norbert Lins
(PPE, Niemcy); Więcej informacji dostępnych jest w naszych
broszurach z serii „Opracowywanie prawa UE”
poświęconych rozporządzeniu w sprawie wspólnego wysiłku
redukcyjnego i LULUCF.
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