
AM\909081PL.doc PE492.911v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

2012/0042(COD)

20.7.2012

POPRAWKI
69 - 198

Projekt sprawozdania
Kriton Arsenis
(PE491.221v02-00)

dotyczącego wniosku w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie zasad rozliczania i planów działania dotyczących emisji i pochłaniania 
gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem 
gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem

Wniosek dotyczący decyzji
(COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD))



PE492.911v01-00 2/86 AM\909081PL.doc

PL

AM_Com_LegReport



AM\909081PL.doc 3/86 PE492.911v01-00

PL

Poprawka 69
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

DECYZJA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie 
zasad rozliczania i planów działania
dotyczących emisji i pochłaniania gazów 
cieplarnianych w wyniku działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem

DECYZJA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie 
zasad rozliczania dotyczących emisji i 
pochłaniania gazów cieplarnianych w 
wyniku działalności związanej z 
użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem

Or. en

Poprawka 70
Gaston Franco, Sophie Auconie

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Unijny sektor użytkowania gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa 
(„LULUCF”) jest pochłaniaczem netto, 
pochłaniającym z atmosfery gazy 
cieplarniane odpowiadające znacznej 
części łącznych emisji Unii. W wyniku 
zmian ilości węgla składowanego w 
roślinności i glebie sektor odpowiada 
również za antropogeniczne emisje gazów 
cieplarnianych oraz pochłanianie tych 
gazów. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych z sektora LULUCF nie są 
uwzględnione w unijnym celu redukcji 
emisji gazów cieplarnianych o 20 % do 
2020 r. zgodnie z decyzją Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z 
dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
wysiłków podjętych przez państwa 
członkowskie, zmierzających do 

(1) Unijny sektor użytkowania gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa 
(„LULUCF”) jest pochłaniaczem netto, 
pochłaniającym z atmosfery gazy 
cieplarniane odpowiadające znacznej 
części łącznych emisji Unii. W wyniku 
zmian ilości węgla składowanego w 
roślinności i glebie sektor odpowiada 
również za antropogeniczne emisje gazów 
cieplarnianych oraz pochłanianie tych 
gazów. Większe zrównoważone 
wykorzystanie pozyskanych produktów 
drzewnych może znacznie ograniczyć 
emisje i zwiększyć poziom pochłaniania z 
atmosfery. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych z sektora LULUCF nie są 
uwzględnione w unijnym celu redukcji 
emisji gazów cieplarnianych o 20 % do 
2020 r. zgodnie z decyzją Parlamentu 
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zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań 
Wspólnoty dotyczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych i dyrektywą 
202020/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 13 października 2003 r. 
ustanawiającą system handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę 
Rady 96/61/WE, ale wliczają się 
częściowo do ilościowego celu Unii w 
zakresie ograniczenia emisji zgodnie z art. 
3 ust. 3 Protokołu z Kioto do Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu („UNFCCC”) 
(„protokołu z Kioto”) zatwierdzonego 
decyzją Rady nr 2002/358/WE.

Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z 
dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
wysiłków podjętych przez państwa 
członkowskie, zmierzających do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań 
Wspólnoty dotyczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych i dyrektywą 
202020/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 13 października 2003 r. 
ustanawiającą system handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę 
Rady 96/61/WE, ale wliczają się 
częściowo do ilościowego celu Unii w 
zakresie ograniczenia emisji zgodnie z art. 
3 ust. 3 Protokołu z Kioto do Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu („UNFCCC”) 
(„protokołu z Kioto”) zatwierdzonego 
decyzją Rady nr 2002/358/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian zasobów węgla wynikających w szczególności z pozyskiwanych 
produktów drzewnych w krajowych wykazach gazów cieplarnianych stanowi doskonałą 
możliwość dla państw członkowskich osiągania celów redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka 71
Gaston Franco, Sophie Auconie

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Zgodnie z Planem działania 
prowadzącym do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r. konieczne jest rozważenia 
wszystkich rodzajów wykorzystania 
gruntów w sposób holistyczny i zajęcie się 
sektorem LULUCF w ramach unijnej 
polityki przeciwdziałania zmianie klimatu.
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Poprawka 72
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W art. 9 decyzji nr 2009/406/WE 
zobowiązano Komisję do dokonania oceny 
warunków włączenia emisji gazów 
cieplarnianych i ich pochłaniania w 
związku z użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem do 
zobowiązania Unii w zakresie ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu trwałości i 
integralności środowiskowej wkładu 
sektora oraz dokładnego monitorowania i 
rozliczania stosownych emisji i 
pochłaniania. W niniejszej decyzji należy 
zatem w pierwszym etapie określić zasady 
rozliczania mające zastosowanie do emisji 
gazów cieplarnianych i ich pochłaniania w 
odniesieniu do sektora LULUCF. Aby 
zapewnić zachowanie i zwiększenie 
zasobów węgla w okresie przejściowym 
decyzja powinna przewidywać przyjęcie 
przez państwa członkowskie planów 
działania dotyczących sektora LULUCF 
określających środki ograniczenia lub 
zmniejszenia emisji oraz utrzymania lub 
zwiększenia stopnia ich pochłaniania w 
sektorze LULUCF.

(2) W art. 9 decyzji nr 2009/406/WE 
zobowiązano Komisję do dokonania oceny 
warunków włączenia emisji gazów 
cieplarnianych i ich pochłaniania w 
związku z użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem do 
zobowiązania Unii w zakresie ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu trwałości i 
integralności środowiskowej wkładu 
sektora oraz dokładnego monitorowania i 
rozliczania stosownych emisji i 
pochłaniania. W niniejszej decyzji należy 
zatem w pierwszym etapie określić zasady 
rozliczania mające zastosowanie do emisji 
gazów cieplarnianych i ich pochłaniania w 
odniesieniu do sektora LULUCF.

Or. de

Poprawka 73
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W art. 9 decyzji nr 2009/406/WE 
zobowiązano Komisję do dokonania oceny 
warunków włączenia emisji gazów 
cieplarnianych i ich pochłaniania w 
związku z użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem do 
zobowiązania Unii w zakresie ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu trwałości i 
integralności środowiskowej wkładu 
sektora oraz dokładnego monitorowania i 
rozliczania stosownych emisji i 
pochłaniania. W niniejszej decyzji należy 
zatem w pierwszym etapie określić zasady 
rozliczania mające zastosowanie do emisji 
gazów cieplarnianych i ich pochłaniania w 
odniesieniu do sektora LULUCF. Aby 
zapewnić zachowanie i zwiększenie 
zasobów węgla w okresie przejściowym 
decyzja powinna przewidywać przyjęcie
przez państwa członkowskie planów 
działania dotyczących sektora LULUCF 
określających środki ograniczenia lub 
zmniejszenia emisji oraz utrzymania lub 
zwiększenia stopnia ich pochłaniania w 
sektorze LULUCF.

(2) W art. 9 decyzji nr 2009/406/WE 
zobowiązano Komisję do dokonania oceny 
warunków włączenia emisji gazów 
cieplarnianych i ich pochłaniania w 
związku z użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem do 
zobowiązania Unii w zakresie ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu trwałości i 
integralności środowiskowej wkładu 
sektora oraz dokładnego monitorowania i 
rozliczania stosownych emisji i 
pochłaniania. W niniejszej decyzji należy 
zatem w pierwszym etapie określić zasady 
rozliczania mające zastosowanie do emisji 
gazów cieplarnianych i ich pochłaniania w 
odniesieniu do sektora LULUCF. Aby 
zapewnić zachowanie i zwiększenie 
zasobów węgla w okresie przejściowym 
decyzja powinna przewidywać włączenie
przez państwa członkowskie do ich 
strategii niskoemisyjnego wzrostu 
gospodarczego środków sprzyjających 
zrównoważonej gospodarce leśnej i 
zrównoważonej gospodarce gruntami w 
celu ograniczenia lub zmniejszenia emisji 
oraz utrzymania lub zwiększenia stopnia 
ich pochłaniania w sektorze LULUCF.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe plany działania spowodowałyby dodatkowe obciążenia na poziomie państw 
członkowskich, nie niosąc ze sobą wyraźnej wartości dodanej. Stworzyłyby dublujące się 
przepisy, ponieważ proponowane plany działania byłyby realizowane jednocześnie ze 
środkami rolno-środowiskowymi w ramach 2 filaru wspólnej polityki rolnej. Państwa 
członkowskie powinny zamiast tego uwzględniać w ramach swoich strategii niskoemisyjnego 
wzrostu gospodarczego środki promujące zrównoważoną gospodarkę leśną i zrównoważoną 
gospodarkę gruntami.

Poprawka 74
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber
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Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W art. 9 decyzji nr 2009/406/WE 
zobowiązano Komisję do dokonania oceny 
warunków włączenia emisji gazów 
cieplarnianych i ich pochłaniania w 
związku z użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem do 
zobowiązania Unii w zakresie ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu trwałości i 
integralności środowiskowej wkładu 
sektora oraz dokładnego monitorowania i 
rozliczania stosownych emisji i 
pochłaniania. W niniejszej decyzji należy 
zatem w pierwszym etapie określić zasady 
rozliczania mające zastosowanie do emisji 
gazów cieplarnianych i ich pochłaniania w 
odniesieniu do sektora LULUCF. Aby 
zapewnić zachowanie i zwiększenie 
zasobów węgla w okresie przejściowym 
decyzja powinna przewidywać przyjęcie 
przez państwa członkowskie planów 
działania dotyczących sektora LULUCF 
określających środki ograniczenia lub 
zmniejszenia emisji oraz utrzymania lub 
zwiększenia stopnia ich pochłaniania w 
sektorze LULUCF.

(2) W art. 9 decyzji nr 2009/406/WE 
zobowiązano Komisję do dokonania oceny 
warunków włączenia emisji gazów 
cieplarnianych i ich pochłaniania w 
związku z użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem do 
zobowiązania Unii w zakresie ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu trwałości i 
integralności środowiskowej wkładu 
sektora oraz dokładnego monitorowania i 
rozliczania stosownych emisji i 
pochłaniania. W niniejszej decyzji należy 
zatem w pierwszym etapie określić zasady 
rozliczania mające zastosowanie do emisji 
gazów cieplarnianych i ich pochłaniania w 
odniesieniu do sektora LULUCF.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe plany działania spowodowałyby dodatkowe obciążenia na poziomie państw 
członkowskich, nie niosąc ze sobą wyraźnej wartości dodanej. Stworzyłoby to dublujące się 
przepisy, ponieważ byłyby one realizowane równolegle do środków rolno-środowiskowych w 
ramach 2 filaru wspólnej polityki rolnej.

Poprawka 75
Romana Jordan
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Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W art. 9 decyzji nr 2009/406/WE
zobowiązano Komisję do dokonania oceny 
warunków włączenia emisji gazów
cieplarnianych i ich pochłaniania w 
związku z użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem do 
zobowiązania Unii w zakresie 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
przy jednoczesnym zapewnieniu trwałości 
i integralności środowiskowej wkładu 
sektora oraz dokładnego monitorowania i 
rozliczania stosownych emisji i 
pochłaniania. W niniejszej decyzji należy 
zatem w pierwszym etapie określić zasady 
rozliczania mające zastosowanie do emisji 
gazów cieplarnianych i ich pochłaniania w 
odniesieniu do sektora LULUCF. Aby 
zapewnić zachowanie i zwiększenie 
zasobów węgla w okresie przejściowym 
decyzja powinna przewidywać przyjęcie 
przez państwa członkowskie planów 
działania dotyczących sektora LULUCF 
określających środki ograniczenia lub 
zmniejszenia emisji oraz utrzymania lub 
zwiększenia stopnia ich pochłaniania w 
sektorze LULUCF.

(2) Zgodnie z art. 9 decyzji nr 
2009/406/WE Komisja dokonuje oceny 
warunków w związku z unijnym sektorem 
LULUCF i zobowiązaniami państw 
członkowskich w zakresie ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych, przy czym 
celem jest zapewnienie trwałości i 
integralności środowiskowej wkładu 
sektora LULUCF oraz dokładnego 
monitorowania i rozliczania. W wyniku tej 
oceny Komisja przedstawia tzw. pakiet 
ustawodawczy LULUCF obejmujący dwa 
wzajemnie powiązane akty prawne: w 
pierwszej kolejności decyzję w sprawie 
zasad rozliczania dla sektora LULUCF, a 
następnie akt prawny dotyczący 
formalnego włączenia sektora LULUCF 
do zobowiązań Unii i państw 
członkowskich w zakresie redukcji emisji
gazów cieplarnianych. W niniejszej 
decyzji należy zatem określić zasady 
rozliczania mające zastosowanie do emisji 
gazów cieplarnianych i ich pochłaniania w 
odniesieniu do sektora LULUCF. Aby 
zapewnić zachowanie i zwiększenie 
zasobów węgla w okresie przejściowym 
decyzja powinna przewidywać przyjęcie 
przez państwa członkowskie planów 
działania dotyczących sektora LULUCF 
określających środki ograniczenia lub 
zmniejszenia emisji oraz utrzymania lub 
zwiększenia stopnia ich pochłaniania w 
sektorze LULUCF. Następnie zostanie 
przyjęty drugi wniosek ustawodawczy w 
sprawie formalnego włączenia sektora 
LULUCF do zobowiązań Unii i państw 
członkowskich w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych.

Or. en
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Poprawka 76
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

.(2) W art. 9 decyzji nr 2009/406/WE 
zobowiązano Komisję do dokonania oceny 
warunków włączenia emisji gazów 
cieplarnianych i ich pochłaniania w 
związku z użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem do 
zobowiązania Unii w zakresie ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu trwałości i 
integralności środowiskowej wkładu 
sektora oraz dokładnego monitorowania i 
rozliczania stosownych emisji i 
pochłaniania. W niniejszej decyzji należy 
zatem w pierwszym etapie określić zasady 
rozliczania mające zastosowanie do emisji 
gazów cieplarnianych i ich pochłaniania w 
odniesieniu do sektora LULUCF. Aby 
zapewnić zachowanie i zwiększenie 
zasobów węgla w okresie przejściowym 
decyzja powinna przewidywać przyjęcie 
przez państwa członkowskie planów 
działania dotyczących sektora LULUCF 
określających środki ograniczenia lub 
zmniejszenia emisji oraz utrzymania lub 
zwiększenia stopnia ich pochłaniania w 
sektorze LULUCF.

(2) W art. 9 decyzji nr 2009/406/WE 
zobowiązano Komisję do dokonania oceny 
warunków włączenia emisji gazów 
cieplarnianych i ich pochłaniania w 
związku z użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem do 
zobowiązania Unii w zakresie ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu trwałości i 
integralności środowiskowej wkładu 
sektora oraz dokładnego monitorowania i 
rozliczania stosownych emisji i 
pochłaniania. W niniejszej decyzji należy 
zatem w pierwszym etapie określić zasady 
rozliczania mające zastosowanie do emisji 
gazów cieplarnianych i ich pochłaniania w 
odniesieniu do sektora LULUCF.

Or. sv

Poprawka 77
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W art. 9 decyzji nr 2009/406/WE (2) Zgodnie z art. 9 decyzji nr 
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zobowiązano Komisję do dokonania oceny 
warunków włączenia emisji gazów 
cieplarnianych i ich pochłaniania w 
związku z użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem do 
zobowiązania Unii w zakresie 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
przy jednoczesnym zapewnieniu trwałości 
i integralności środowiskowej wkładu 
sektora oraz dokładnego monitorowania i 
rozliczania stosownych emisji i 
pochłaniania. W niniejszej decyzji należy 
zatem w pierwszym etapie określić zasady 
rozliczania mające zastosowanie do emisji 
gazów cieplarnianych i ich pochłaniania w 
odniesieniu do sektora LULUCF. Aby 
zapewnić zachowanie i zwiększenie 
zasobów węgla w okresie przejściowym 
decyzja powinna przewidywać przyjęcie 
przez państwa członkowskie planów 
działania dotyczących sektora LULUCF 
określających środki ograniczenia lub 
zmniejszenia emisji oraz utrzymania lub 
zwiększenia stopnia ich pochłaniania w 
sektorze LULUCF.

2009/406/WE Komisja dokonuje oceny 
warunków w związku z unijnym sektorem 
LULUCF i zobowiązaniami państw 
członkowskich w zakresie ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych, przy czym 
celem jest zapewnienie trwałości i 
integralności środowiskowej wkładu 
sektora LULUCF oraz dokładnego 
monitorowania i rozliczania. W wyniku tej 
oceny Komisja przedstawia tzw. pakiet 
ustawodawczy LULUCF obejmujący dwa 
wzajemnie powiązane akty prawne: w 
pierwszej kolejności decyzję w sprawie 
zasad rozliczania dla sektora LULUCF, a 
następnie akt prawny dotyczący 
formalnego włączenia sektora LULUCF 
do zobowiązań Unii i państw 
członkowskich w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, które są wzajemnie 
powiązane. W niniejszej decyzji należy 
zatem określić zasady rozliczania mające 
zastosowanie do emisji gazów 
cieplarnianych i ich pochłaniania w 
odniesieniu do sektora LULUCF. Aby 
zapewnić zachowanie i zwiększenie 
zasobów węgla w okresie przejściowym 
decyzja powinna przewidywać przyjęcie 
przez państwa członkowskie planów 
działania dotyczących sektora LULUCF 
określających środki ograniczenia lub 
zmniejszenia emisji oraz utrzymania lub 
zwiększenia stopnia ich pochłaniania w 
sektorze LULUCF. Następnie zostanie 
przyjęty drugi wniosek ustawodawczy w 
sprawie formalnego włączenia sektora 
LULUCF do zobowiązań Unii i państw 
członkowskich w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych.

Or. en

Poprawka 78
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Niniejsza decyzja określa obowiązki 
państw członkowskich dotyczące 
wdrażania tych zasad rozliczania i planów 
działania. Nie określa ona żadnych 
obowiązków w zakresie rozliczania lub 
sprawozdawczości dla podmiotów 
prywatnych, w tym rolników i leśników.

Or. en

Poprawka 79
Kriton Arsenis, Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Niniejsza decyzja określa obowiązki 
państw członkowskich dotyczące 
wdrażania tych zasad rozliczania i planów 
działania. Nie określa ona żadnych 
obowiązków w zakresie rozliczania lub 
sprawozdawczości dla podmiotów 
prywatnych, w tym rolników i leśników.

Or. en

Poprawka 80
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Podczas 17. konferencji stron 
UNFCCC w Durbanie w grudniu 2011 r. 
przyjęto decyzję -/CMP.7 konferencji stron 
służącej jako spotkanie stron protokołu z 
Kioto („decyzja -/CMP.7”). W decyzji tej 

(3) Podczas 17. konferencji stron 
UNFCCC w Durbanie w grudniu 2011 r. 
przyjęto decyzję 2/CMP.7 konferencji 
stron służącej jako spotkanie stron 
protokołu z Kioto („decyzja 2/CMP.7”)
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określono zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF począwszy od drugiego okresu 
rozliczeniowego na mocy protokołu z 
Kioto. Niniejsza decyzja powinna być 
zgodna z powyższą decyzją w celu 
zapewnienia właściwego stopnia spójności 
między wewnętrznymi zasadami Unii a 
metodyką uzgodnioną w ramach 
UNFCCC. Niniejsza decyzja powinna 
również uwzględniać szczególny charakter 
unijnego sektora LULUCF.

oraz decyzję 16/CMP.1. W decyzji tej 
określono zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF począwszy od drugiego okresu 
rozliczeniowego na mocy protokołu z 
Kioto. Niniejsza decyzja powinna być 
zgodna z powyższą decyzją w celu 
zapewnienia właściwego stopnia spójności 
między wewnętrznymi zasadami Unii a 
metodyką uzgodnioną w ramach 
UNFCCC, tak by uniknąć powielania się 
sprawozdawczości na szczeblu krajowym.
Niniejsza decyzja powinna również 
uwzględniać szczególny charakter unijnego 
sektora LULUCF.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodność ram UE dla sektora LULUCF z międzynarodowymi zasadami ma kluczowe 
znaczenie dla ułatwiania sprawozdawczości krajowej i unikania zakłóceń między 
poszczególnymi ramami. Dostosowanie do ram międzynarodowych (decyzja 2/CMP.7 i
decyzja 16/CMP.1) ułatwiłyby sprawozdawczość na szczeblu krajowym i zapewniły spójność.

Poprawka 81
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Podczas 17. konferencji stron 
UNFCCC w Durbanie w grudniu 2011 r. 
przyjęto decyzję -/CMP.7 konferencji stron 
służącej jako spotkanie stron protokołu z 
Kioto („decyzja -/CMP.7”). W decyzji tej 
określono zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF począwszy od drugiego okresu 
rozliczeniowego na mocy protokołu z 
Kioto. Niniejsza decyzja powinna być
zgodna z powyższą decyzją w celu 
zapewnienia właściwego stopnia spójności 
między wewnętrznymi zasadami Unii a 
metodyką uzgodnioną w ramach 
UNFCCC. Niniejsza decyzja powinna 

(3) Podczas 17. konferencji stron 
UNFCCC w Durbanie w grudniu 2011 r. 
przyjęto decyzję 2-/CMP.7 konferencji 
stron służącej jako spotkanie stron 
protokołu z Kioto („decyzja 2-/CMP.7”)
oraz decyzję 16/CMP.1. W decyzji tej 
określono zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF począwszy od drugiego okresu 
rozliczeniowego na mocy protokołu z 
Kioto. Niniejsza decyzja powinna być
spójna z powyższą decyzją w celu 
zapewnienia właściwego stopnia spójności 
między wewnętrznymi zasadami Unii a 
metodyką uzgodnioną w ramach 
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również uwzględniać szczególny charakter 
unijnego sektora LULUCF.

UNFCCC, tak by uniknąć powielania się 
sprawozdawczości na szczeblu krajowym.
Niniejsza decyzja powinna również 
uwzględniać szczególny charakter unijnego 
sektora LULUCF.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodność ram UE dla sektora LULUCF z międzynarodowymi zasadami ma kluczowe 
znaczenie dla ułatwiania sprawozdawczości krajowej i unikania zakłóceń między 
poszczególnymi ramami. Dostosowanie do ram międzynarodowych (decyzja 2/CMP.7 i 
decyzja 16/CMP.1) jest wskazane dla ułatwienia sprawozdawczości na szczeblu krajowym.

Poprawka 82
Gaston Franco, Sophie Auconie

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Podczas 17. konferencji stron 
UNFCCC w Durbanie w grudniu 2011 r. 
przyjęto decyzję -/CMP.7 konferencji stron 
służącej jako spotkanie stron protokołu z 
Kioto („decyzja -/CMP.7”). W decyzji tej 
określono zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF począwszy od drugiego okresu 
rozliczeniowego na mocy protokołu z 
Kioto. Niniejsza decyzja powinna być 
zgodna z powyższą decyzją w celu 
zapewnienia właściwego stopnia spójności 
między wewnętrznymi zasadami Unii a 
metodyką uzgodnioną w ramach 
UNFCCC. Niniejsza decyzja powinna 
również uwzględniać szczególny charakter 
unijnego sektora LULUCF.

(3) Podczas 17. konferencji stron 
UNFCCC w Durbanie w grudniu 2011 r. 
przyjęto decyzję -/CMP.7 konferencji stron 
służącej jako spotkanie stron protokołu z 
Kioto („decyzja -/CMP.7”). W decyzji tej 
określono zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF począwszy od drugiego okresu 
rozliczeniowego na mocy protokołu z 
Kioto. Niniejsza decyzja powinna być w 
pełni zgodna z powyższą decyzją w celu 
zapewnienia właściwego stopnia spójności 
między wewnętrznymi zasadami Unii a 
metodyką uzgodnioną w ramach 
UNFCCC. Niniejsza decyzja powinna 
również uwzględniać szczególny charakter 
unijnego sektora LULUCF.

Or. en

Poprawka 83
Christofer Fjellner
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Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Podczas 17. konferencji stron 
UNFCCC w Durbanie w grudniu 2011 r. 
przyjęto decyzję -/CMP.7 konferencji stron 
służącej jako spotkanie stron protokołu z 
Kioto („decyzja -/CMP.7”). W decyzji tej 
określono zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF począwszy od drugiego okresu 
rozliczeniowego na mocy protokołu z 
Kioto. Niniejsza decyzja powinna być 
zgodna z powyższą decyzją w celu 
zapewnienia właściwego stopnia spójności 
między wewnętrznymi zasadami Unii a 
metodyką uzgodnioną w ramach 
UNFCCC. Niniejsza decyzja powinna 
również uwzględniać szczególny charakter 
unijnego sektora LULUCF. 

(3) Podczas 17. konferencji stron 
UNFCCC w Durbanie w grudniu 2011 r. 
przyjęto decyzję -/CMP.7 konferencji stron 
służącej jako spotkanie stron protokołu z 
Kioto („decyzja -/CMP.7”). W decyzji tej 
określono zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF począwszy od drugiego okresu 
rozliczeniowego na mocy protokołu z 
Kioto. Niniejsza decyzja powinna być w 
pełni zgodna z powyższą decyzją w celu 
zapewnienia spójności między 
wewnętrznymi zasadami Unii a metodyką 
uzgodnioną w ramach UNFCCC. Niniejsza 
decyzja powinna również uwzględniać 
szczególny charakter unijnego sektora 
LULUCF. 

Or. en

Poprawka 84
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Oprócz bezpośrednich skutków dla 
leśnictwa i rolnictwa łagodzenie zmiany 
klimatu oferuje potencjalne korzyści dla 
powiązanych gałęzi przemysłu (np. 
sektora papierniczego, przetwarzania 
drewna) oraz sektorów energii 
odnawialnej, jeśli gospodarka gruntami 
rolnymi i lasami uwzględni produkcję 
drewna i energii. Węgiel jest składowany 
w drzewach, innych roślinach i glebie, ale 
przez wiele dziesięcioleci może również 
być składowany w produktach (np. 
drewno budowlane). Polityka 
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przemysłowa i konsumencka może 
znacząco przyczynić się do zwiększenia 
długoterminowego korzystania z drewna i 
jego recyklingu lub do produkcji pulpy, 
papieru i produktów drzewnych w 
zastępstwie ich wysokoemisyjnych 
odpowiedników (np. betonu, stali, tworzyw 
sztucznych uzyskanych z paliw 
kopalnych). Przemysł oparty na 
biotechnologii może skorzystać z roślin 
uprawianych na potrzeby zastępowania 
surowców (np. konopie i trawa stosowane 
do izolacji zamiast włókna szklanego, 
słoma stosowana w produkcji mebli, 
panele drzwi samochodowych 
produkowane z włókien lnu lub sizalu, 
biologiczne tworzywa sztuczne) lub w 
celach energetycznych (np. wykorzystanie 
biomasy zamiast paliw kopalnych). Z 
badań wynika, że dla każdej tony 
związków węgla w produktach drzewnych 
zastępujących produkty niewykonane z 
drewna można się spodziewać 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
o ok. 2 tony związków węgla.

Or. en

Poprawka 85
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Zasady rozliczania mające 
zastosowanie do unijnego sektora 
LULUCF nie powinny powodować 
dodatkowych obciążeń administracyjnych, 
dlatego sprawozdania przedstawiane 
zgodnie z tymi zasadami nie powinny 
musieć zawierać informacji, które nie są 
wymagane zgodnie z decyzjami 
konferencji stron UNFCCC i spotkania 
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stron protokołu z Kioto;

Or. lt

Poprawka 86
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF powinny odzwierciedlać 
działania podejmowane w rolnictwie i 
leśnictwie w celu zwiększenia wpływu 
zmian w użytkowaniu gruntów na 
ograniczenie emisji. Niniejsza decyzja 
powinna obejmować obowiązkowe zasady 
rozliczania dla działalności leśnej w 
zakresie zalesiania, ponownego zalesiania, 
wylesiania i gospodarki leśnej oraz 
działalności rolniczej w zakresie 
gospodarki pastwiskami i gruntami 
uprawnymi. Powinna również zawierać 
dobrowolne zasady rozliczania dla odnowy 
szaty roślinnej oraz osuszania i ponownego 
nawadniania terenów podmokłych.

(4) Zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF powinny odzwierciedlać 
działania podejmowane w rolnictwie i 
leśnictwie w celu zwiększenia wpływu 
zmian w użytkowaniu gruntów na 
ograniczenie emisji. Niniejsza decyzja 
powinna obejmować obowiązkowe zasady 
rozliczania dla działalności leśnej w 
zakresie zalesiania, ponownego zalesiania, 
wylesiania i gospodarki leśnej. Powinna 
również zawierać dobrowolne zasady 
rozliczania dla działalności rolniczej w 
zakresie gospodarki pastwiskami i 
gruntami uprawnymi oraz odnowy szaty 
roślinnej oraz osuszania i ponownego 
nawadniania terenów podmokłych.

Or. en

Poprawka 87
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF powinny odzwierciedlać 
działania podejmowane w rolnictwie i 
leśnictwie w celu zwiększenia wpływu 
zmian w użytkowaniu gruntów na 

(4) Zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF powinny odzwierciedlać 
działania podejmowane w rolnictwie i 
leśnictwie w celu zwiększenia wpływu 
zmian w użytkowaniu gruntów na 
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ograniczenie emisji. Niniejsza decyzja 
powinna obejmować obowiązkowe zasady 
rozliczania dla działalności leśnej w 
zakresie zalesiania, ponownego zalesiania, 
wylesiania i gospodarki leśnej oraz 
działalności rolniczej w zakresie 
gospodarki pastwiskami i gruntami 
uprawnymi. Powinna również zawierać 
dobrowolne zasady rozliczania dla 
odnowy szaty roślinnej oraz osuszania i 
ponownego nawadniania terenów 
podmokłych.

ograniczenie emisji. Niniejsza decyzja 
powinna obejmować obowiązkowe zasady 
rozliczania dla działalności leśnej w 
zakresie zalesiania, ponownego zalesiania, 
wylesiania i gospodarki leśnej.

Or. de

Poprawka 88
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF powinny odzwierciedlać 
działania podejmowane w rolnictwie i 
leśnictwie w celu zwiększenia wpływu 
zmian w użytkowaniu gruntów na 
ograniczenie emisji. Niniejsza decyzja 
powinna obejmować obowiązkowe zasady 
rozliczania dla działalności leśnej w 
zakresie zalesiania, ponownego zalesiania, 
wylesiania i gospodarki leśnej oraz 
działalności rolniczej w zakresie 
gospodarki pastwiskami i gruntami 
uprawnymi. Powinna również zawierać 
dobrowolne zasady rozliczania dla odnowy 
szaty roślinnej oraz osuszania i ponownego 
nawadniania terenów podmokłych.

(4) Zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF powinny odzwierciedlać 
działania podejmowane w rolnictwie i 
leśnictwie w celu zwiększenia wpływu 
zmian w użytkowaniu gruntów na 
ograniczenie emisji. Niniejsza decyzja 
powinna obejmować obowiązkowe zasady 
rozliczania dla działalności leśnej w 
zakresie zalesiania, ponownego zalesiania, 
wylesiania i gospodarki leśnej. Powinna 
również zawierać dobrowolne zasady 
rozliczania dla działalności rolniczej w 
zakresie gospodarki pastwiskami i 
gruntami uprawnymi oraz dla odnowy 
szaty roślinnej, osuszania i ponownego 
nawadniania terenów podmokłych.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do porozumienia z Durban – zdecydowano, że jedynie działalność związana z 
gospodarką leśną będzie objęta obowiązkowym rozliczaniem. Chociaż wiele państw 
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członkowskich jest w trakcie przeprowadzania analiz wykonalności rozliczania gospodarki 
gruntami uprawnymi i pastwiskami, co nie zostanie ukończone do 2014 r., wniosek Komisji 
wykracza poza zasady międzynarodowe i tym samym tworzy nowe zakłócenia dla państw 
członkowskich i podmiotów.

Poprawka 89
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF powinny odzwierciedlać 
działania podejmowane w rolnictwie i 
leśnictwie w celu zwiększenia wpływu 
zmian w użytkowaniu gruntów na 
ograniczenie emisji. Niniejsza decyzja 
powinna obejmować obowiązkowe zasady 
rozliczania dla działalności leśnej w 
zakresie zalesiania, ponownego zalesiania, 
wylesiania i gospodarki leśnej oraz
działalności rolniczej w zakresie 
gospodarki pastwiskami i gruntami 
uprawnymi. Powinna również zawierać 
dobrowolne zasady rozliczania dla 
odnowy szaty roślinnej oraz osuszania i 
ponownego nawadniania terenów 
podmokłych.

(4) Rozliczenia działalności sektora 
LULUCF powinny odzwierciedlać 
działania podejmowane w rolnictwie i 
leśnictwie w celu zwiększenia wpływu 
zmian w użytkowaniu gruntów na 
ograniczenie emisji. Niniejsza decyzja 
powinna obejmować obowiązkowe
rozliczenia działalności sektora LULUCF
dla działalności leśnej w zakresie 
zalesiania, ponownego zalesiania, 
wylesiania i gospodarki leśnej. Powinna 
również zawierać dobrowolne rozliczenia 
dla działalności rolniczej w zakresie 
gospodarki pastwiskami i gruntami 
uprawnymi oraz dla odnowy szaty 
roślinnej, osuszania i ponownego 
nawadniania terenów podmokłych.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do porozumienia z Durban – zdecydowano, że jedynie działalność związana z 
gospodarką leśną będzie objęta obowiązkowym rozliczaniem. Wniosek Komisji wykracza poza 
zasady międzynarodowe i tym samym tworzy nowe zakłócenia dla państw członkowskich i 
podmiotów.

Poprawka 90
Horst Schnellhardt
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Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF powinny odzwierciedlać 
działania podejmowane w rolnictwie i 
leśnictwie w celu zwiększenia wpływu 
zmian w użytkowaniu gruntów na 
ograniczenie emisji. Niniejsza decyzja 
powinna obejmować obowiązkowe zasady 
rozliczania dla działalności leśnej w 
zakresie zalesiania, ponownego zalesiania, 
wylesiania i gospodarki leśnej oraz 
działalności rolniczej w zakresie 
gospodarki pastwiskami i gruntami 
uprawnymi. Powinna również zawierać 
dobrowolne zasady rozliczania dla odnowy 
szaty roślinnej oraz osuszania i ponownego 
nawadniania terenów podmokłych. 

(4) Zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF powinny odzwierciedlać 
działania podejmowane w rolnictwie i 
leśnictwie w celu zwiększenia wpływu 
zmian w użytkowaniu gruntów na 
ograniczenie emisji. Niniejsza decyzja 
powinna obejmować obowiązkowe zasady 
rozliczania dla działalności leśnej w 
zakresie zalesiania, ponownego zalesiania, 
wylesiania i gospodarki leśnej. Powinna 
również zawierać dobrowolne zasady 
rozliczania dla działalności rolniczej w 
zakresie gospodarki pastwiskami i 
gruntami uprawnymi, a także dla odnowy 
szaty roślinnej oraz osuszania i ponownego 
nawadniania terenów podmokłych.

Or. de

Poprawka 91
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF powinny odzwierciedlać 
działania podejmowane w rolnictwie i 
leśnictwie w celu zwiększenia wpływu 
zmian w użytkowaniu gruntów na 
ograniczenie emisji. Niniejsza decyzja 
powinna obejmować obowiązkowe zasady 
rozliczania dla działalności leśnej w 
zakresie zalesiania, ponownego zalesiania, 
wylesiania i gospodarki leśnej oraz 
działalności rolniczej w zakresie 
gospodarki pastwiskami i gruntami 
uprawnymi. Powinna również zawierać 
dobrowolne zasady rozliczania dla 

(4) Zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF powinny odzwierciedlać 
działania podejmowane w rolnictwie i 
leśnictwie w celu zwiększenia wpływu 
zmian w użytkowaniu gruntów na 
ograniczenie emisji. Niniejsza decyzja 
powinna obejmować obowiązkowe zasady 
rozliczania dla działalności leśnej w 
zakresie zalesiania, ponownego zalesiania, 
wylesiania i gospodarki leśnej. Powinna 
również zawierać dobrowolne zasady 
rozliczania dla działalności rolniczej w 
zakresie gospodarki pastwiskami, gruntami 
uprawnymi, odnowy szaty roślinnej oraz 
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odnowy szaty roślinnej oraz osuszania i 
ponownego nawadniania terenów 
podmokłych.

osuszania i ponownego nawadniania 
terenów podmokłych.

Or. pl

Poprawka 92
Romana Jordan

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF powinny odzwierciedlać
działania podejmowane w rolnictwie i 
leśnictwie w celu zwiększenia wpływu 
zmian w użytkowaniu gruntów na 
ograniczenie emisji. Niniejsza decyzja 
powinna obejmować obowiązkowe zasady 
rozliczania dla działalności leśnej w 
zakresie zalesiania, ponownego zalesiania, 
wylesiania i gospodarki leśnej oraz 
działalności rolniczej w zakresie 
gospodarki pastwiskami i gruntami 
uprawnymi. Powinna również zawierać 
dobrowolne zasady rozliczania dla odnowy 
szaty roślinnej oraz osuszania i ponownego 
nawadniania terenów podmokłych.

(4) Zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF powinny uwzględniać działania 
podejmowane w rolnictwie i leśnictwie w 
celu zwiększenia wpływu zmian w 
użytkowaniu gruntów na ograniczenie 
emisji. Unia i jej państwa członkowskie 
powinny wspólnie wypełniać zobowiązanie 
w zakresie pułapu 3,5%, zgodnie z decyzją 
UNFCCC 2/CMP.7 przyjętą w Durbanie. 
Zasady tego wspólnego wypełniania 
zostaną przygotowane przez Komisję w 
oddzielnym, drugim akcie prawnym w 
sprawie formalnego włączenia sektora 
LULUCF do zobowiązań Unii i państw 
członkowskich w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych. Niniejsza decyzja 
powinna obejmować obowiązkowe zasady 
rozliczania dla działalności leśnej w 
zakresie zalesiania, ponownego zalesiania, 
wylesiania i gospodarki leśnej oraz 
działalności rolniczej w zakresie 
gospodarki pastwiskami i gruntami 
uprawnymi. Powinna również zawierać 
dobrowolne zasady rozliczania dla odnowy 
szaty roślinnej oraz osuszania i ponownego 
nawadniania terenów podmokłych.

Or. en
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Poprawka 93
Gaston Franco, Sophie Auconie

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF powinny odzwierciedlać 
działania podejmowane w rolnictwie i 
leśnictwie w celu zwiększenia wpływu 
zmian w użytkowaniu gruntów na 
ograniczenie emisji. Niniejsza decyzja 
powinna obejmować obowiązkowe zasady 
rozliczania dla działalności leśnej w 
zakresie zalesiania, ponownego zalesiania, 
wylesiania i gospodarki leśnej oraz 
działalności rolniczej w zakresie 
gospodarki pastwiskami i gruntami 
uprawnymi. Powinna również zawierać 
dobrowolne zasady rozliczania dla odnowy 
szaty roślinnej oraz osuszania i ponownego 
nawadniania terenów podmokłych.

(4) Zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF powinny odzwierciedlać 
działania podejmowane w rolnictwie i 
leśnictwie w celu zwiększenia wpływu 
zmian w użytkowaniu gruntów na 
ograniczenie emisji. Niniejsza decyzja 
powinna obejmować obowiązkowe zasady 
rozliczania dla działalności leśnej w 
zakresie zalesiania, ponownego zalesiania, 
wylesiania i gospodarki leśnej. Powinna 
również zawierać dobrowolne zasady 
rozliczania dla odnowy szaty roślinnej,
osuszania i ponownego nawadniania 
terenów podmokłych oraz działalności 
rolniczej w zakresie gospodarki 
pastwiskami i gruntami uprawnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zastosowanie się do tego, co uzgodniono w Durbanie.

Poprawka 94
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF powinny odzwierciedlać 
działania podejmowane w rolnictwie i 
leśnictwie w celu zwiększenia wpływu 
zmian w użytkowaniu gruntów na 
ograniczenie emisji. Niniejsza decyzja 
powinna obejmować obowiązkowe zasady 

(4) Zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF powinny odzwierciedlać 
działania podejmowane w rolnictwie i 
leśnictwie w celu zwiększenia wpływu 
zmian w użytkowaniu gruntów na 
ograniczenie emisji. Niniejsza decyzja 
powinna obejmować obowiązkowe zasady 
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rozliczania dla działalności leśnej w 
zakresie zalesiania, ponownego zalesiania, 
wylesiania i gospodarki leśnej oraz 
działalności rolniczej w zakresie 
gospodarki pastwiskami i gruntami 
uprawnymi. Powinna również zawierać 
dobrowolne zasady rozliczania dla odnowy 
szaty roślinnej oraz osuszania i ponownego 
nawadniania terenów podmokłych.

rozliczania dla działalności leśnej w 
zakresie zalesiania, ponownego zalesiania, 
wylesiania i gospodarki leśnej. Powinna 
również zawierać dobrowolne zasady 
rozliczania dla odnowy szaty roślinnej,
osuszania i ponownego nawadniania 
terenów podmokłych oraz działalności 
rolniczej w zakresie gospodarki 
pastwiskami i gruntami uprawnymi.

Or. en

Poprawka 95
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF powinny odzwierciedlać 
działania podejmowane w rolnictwie i 
leśnictwie w celu zwiększenia wpływu 
zmian w użytkowaniu gruntów na 
ograniczenie emisji. Niniejsza decyzja 
powinna obejmować obowiązkowe zasady 
rozliczania dla działalności leśnej w 
zakresie zalesiania, ponownego zalesiania,
wylesiania i gospodarki leśnej oraz 
działalności rolniczej w zakresie 
gospodarki pastwiskami i gruntami 
uprawnymi. Powinna również zawierać 
dobrowolne zasady rozliczania dla odnowy 
szaty roślinnej oraz osuszania i ponownego 
nawadniania terenów podmokłych.

(4) Zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF powinny odzwierciedlać 
działania podejmowane w rolnictwie i 
leśnictwie w celu zwiększenia wpływu 
zmian w użytkowaniu gruntów na 
ograniczenie emisji. Niniejsza decyzja 
powinna obejmować obowiązkowe zasady 
rozliczania dla działalności leśnej w 
zakresie zalesiania, ponownego zalesiania, 
wylesiania i gospodarki leśnej. Powinna 
również zawierać dobrowolne zasady 
rozliczania dla działalności rolniczej w 
zakresie gospodarki pastwiskami i 
gruntami uprawnymi, odnowy szaty 
roślinnej oraz osuszania i ponownego 
nawadniania terenów podmokłych.

Or. en

Poprawka 96
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF powinny odzwierciedlać 
działania podejmowane w rolnictwie i 
leśnictwie w celu zwiększenia wpływu 
zmian w użytkowaniu gruntów na 
ograniczenie emisji. Niniejsza decyzja 
powinna obejmować obowiązkowe zasady 
rozliczania dla działalności leśnej w 
zakresie zalesiania, ponownego zalesiania, 
wylesiania i gospodarki leśnej oraz 
działalności rolniczej w zakresie 
gospodarki pastwiskami i gruntami 
uprawnymi. Powinna również zawierać 
dobrowolne zasady rozliczania dla odnowy 
szaty roślinnej oraz osuszania i ponownego 
nawadniania terenów podmokłych.

(4) Zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF powinny uwzględniać działania 
podejmowane w rolnictwie i leśnictwie w 
celu zwiększenia wpływu zmian w 
użytkowaniu gruntów na ograniczenie 
emisji. Unia i jej państwa członkowskie 
powinny wspólnie wypełniać zobowiązanie 
w zakresie pułapu 3,5%, zgodnie z decyzją 
UNFCCC 2/CMP.7 przyjętą w Durbanie. 
Zasady tego wspólnego wypełniania 
zostaną przygotowane przez Komisję w 
oddzielnym, drugim akcie prawnym w 
sprawie formalnego włączenia sektora 
LULUCF do zobowiązań Unii i państw 
członkowskich w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych. Niniejsza decyzja 
powinna obejmować obowiązkowe zasady 
rozliczania dla działalności leśnej w 
zakresie zalesiania, ponownego zalesiania, 
wylesiania i gospodarki leśnej oraz 
działalności rolniczej w zakresie 
gospodarki pastwiskami i gruntami 
uprawnymi. Powinna również zawierać 
dobrowolne zasady rozliczania dla odnowy 
szaty roślinnej oraz osuszania i ponownego 
nawadniania terenów podmokłych.

Or. en

Poprawka 97
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W celu zapewnienia integralności 
środowiskowej zasad rozliczania dla 
unijnego sektora LULUCF zasady te 
powinny opierać się na zasadach 
rozliczania określonych w decyzji -/CMP.7 
i decyzji 16/CMP.1 konferencji stron 

(5) W celu zapewnienia integralności 
środowiskowej rozliczeń LULUCF dla 
unijnego sektora LULUCF zasady te 
powinny opierać się na zasadach 
rozliczania określonych w decyzji 
2/CMP.7 i decyzji 16/CMP.1 konferencji 
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służącej jako spotkanie stron protokołu z 
Kioto.

stron służącej jako spotkanie stron 
protokołu z Kioto.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tego wniosku w sprawie decyzji jest dostarczenie państwom członkowskim ram dla 
polepszenia krajowych wykazach gazów cieplarnianych (szczególnie LULUCF). Chodzi 
zatem o „wykonywanie”, a nie o wyznaczanie celów. Dlatego należy użyć terminu 
„sprawozdawczość” zamiast „rozliczenia”, ale w celu obliczenia środków, jakie mogą 
dostarczyć poszczególne działania (np. „gospodarka leśna” to pochłaniacz) sformułowanie 
użyte w tytule art. 3 jest właściwsze: „...prowadzenia rachunków dla sektora LULUCF”, 
jeżeli odnosi się to ogólnie do sektora LULUCF, a nie tylko do gospodarki leśnej.

Poprawka 98
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W celu zapewnienia integralności 
środowiskowej zasad rozliczania dla 
unijnego sektora LULUCF zasady te 
powinny opierać się na zasadach 
rozliczania określonych w decyzji -/CMP.7 
i decyzji 16/CMP.1 konferencji stron 
służącej jako spotkanie stron protokołu z 
Kioto.

(5) W celu zapewnienia integralności 
środowiskowej zasad rozliczania dla 
unijnego sektora LULUCF zasady te 
powinny opierać się na zasadach 
rozliczania określonych w decyzji -/CMP.7 
i decyzji 16/CMP.1 konferencji stron 
służącej jako spotkanie stron protokołu z 
Kioto, z uwzględnieniem różnic między 
państwami członkowskimi oraz ich 
szczególnych uwarunkowań.

Or. lt

Poprawka 99
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W celu zapewnienia integralności 
środowiskowej zasad rozliczania dla 
unijnego sektora LULUCF zasady te 
powinny opierać się na zasadach 
rozliczania określonych w decyzji -/CMP.7 
i decyzji 16/CMP.1 konferencji stron 
służącej jako spotkanie stron protokołu z 
Kioto.

(5) W celu zapewnienia integralności
środowiskowej zasad rozliczania dla 
unijnego sektora LULUCF zasady te 
powinny opierać się na zasadach 
rozliczania określonych w decyzji -
/CMP.7, decyzji 2/CMP.6 i decyzji 
16/CMP.1 konferencji stron służącej jako 
spotkanie stron protokołu z Kioto oraz 
stosowanych w sposób spójny, 
porównywalny i kompletny w Unii i 
między państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 100
Gaston Franco, Sophie Auconie

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Zasady rozliczania oparte na decyzji 
2/CMP.7. i decyzji 16/CMP.1 nie 
pozwalają na rozliczanie efektu 
substytucyjnego wynikającego z 
wykorzystywania pozyskanych produktów 
drzewnych do celów produkcji energii i 
materiałów, ponieważ prowadziłoby to do 
podwójnego rozliczania. Jednak stanowi 
to istotny wkład leśnictwa w łagodzenie 
zmiany klimatu. Z tego powodu i w celach 
informacyjnych państwa członkowskie 
mogą obliczać ile emisji uniknięto dzięki 
efektowi substytucyjnemu związanemu z 
gospodarką leśną. Zwiększyłoby to 
spójność polityki.

Or. en
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Poprawka 101
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zasady rozliczania powinny 
prawidłowo odzwierciedlać zmiany w 
emisjach i pochłanianiu związane z 
działalnością człowieka. Niniejsza decyzja 
powinna przewidywać wykorzystanie 
właściwej metodyki w odniesieniu do 
różnych rodzajów działalności sektora 
LULUCF. Emisje i pochłanianie związane 
z zalesianiem, ponownym zalesianiem i 
wylesianiem są bezpośrednim skutkiem 
działalności człowieka i należy je rozliczać 
w całości. Jednak uwzględniając, że nie 
wszystkie emisje i pochłanianie związane z 
gospodarką leśną wynikają z działalności 
człowieka, stosowne zasady rozliczania 
powinny obejmować stosowanie 
poziomów odniesienia w celu wykluczenia 
skutków cech naturalnych i charakterystyki 
poszczególnych państw. Poziomy 
odniesienia stanowią szacunkowy roczny 
poziom netto emisji lub pochłaniania 
wynikających z gospodarki leśnej na 
terytorium państwa członkowskiego w 
latach objętych okresem rozliczeniowym, 
określane w sposób przejrzysty zgodnie z 
decyzją -/CMP.7. Powinny one być 
aktualizowane w celu odzwierciedlenia 
poprawy metodyki lub danych dostępnych 
w państwach członkowskich. Zasady 
rozliczania powinny przewidywać górną 
granicę emisji gazów cieplarnianych netto i 
ich pochłaniania dla gospodarki leśnej, 
które można uwzględnić na rachunkach, 
biorąc pod uwagę niepewność prognoz, na 
których opierają się poziomy odniesienia.

(6) Zasady rozliczania powinny 
prawidłowo odzwierciedlać zmiany w 
emisjach i pochłanianiu związane z 
działalnością człowieka. Niniejsza decyzja 
powinna przewidywać wykorzystanie 
właściwej metodyki w odniesieniu do 
różnych rodzajów działalności sektora 
LULUCF. Emisje i pochłanianie związane 
z zalesianiem, ponownym zalesianiem i 
wylesianiem są bezpośrednim skutkiem 
działalności człowieka i należy je rozliczać 
w całości. Jednak uwzględniając, że nie 
wszystkie emisje i pochłanianie związane z 
gospodarką leśną wynikają z działalności 
człowieka, stosowne zasady rozliczania 
powinny obejmować stosowanie 
poziomów odniesienia w celu wykluczenia 
skutków cech naturalnych i charakterystyki 
poszczególnych państw. Poziomy 
odniesienia stanowią szacunkowy roczny 
poziom netto emisji lub pochłaniania 
wynikających z gospodarki leśnej na 
terytorium państwa członkowskiego w 
latach objętych okresem rozliczeniowym, 
określane w sposób przejrzysty zgodnie z 
decyzją -/CMP.7. Powinny one być 
zsynchronizowane z decyzjami UNFCCC i 
aktualizowane jedynie, jeżeli 
aktualizowane są poziomy odniesienia 
przyjęte przez organy UNFCCC lub
protokołu z Kioto. Zasady rozliczania 
powinny przewidywać górną granicę 
emisji gazów cieplarnianych netto i ich 
pochłaniania dla gospodarki leśnej, które
można uwzględnić na rachunkach, biorąc 
pod uwagę niepewność prognoz, na 
których opierają się poziomy odniesienia.

Or. en



AM\909081PL.doc 27/86 PE492.911v01-00

PL

Poprawka 102
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zasady rozliczania powinny 
prawidłowo odzwierciedlać zmiany w 
emisjach i pochłanianiu związane z 
działalnością człowieka. Niniejsza decyzja 
powinna przewidywać wykorzystanie 
właściwej metodyki w odniesieniu do 
różnych rodzajów działalności sektora 
LULUCF. Emisje i pochłanianie związane 
z zalesianiem, ponownym zalesianiem i 
wylesianiem są bezpośrednim skutkiem 
działalności człowieka i należy je rozliczać 
w całości. Jednak uwzględniając, że nie 
wszystkie emisje i pochłanianie związane z 
gospodarką leśną wynikają z działalności 
człowieka, stosowne zasady rozliczania 
powinny obejmować stosowanie 
poziomów odniesienia w celu wykluczenia 
skutków cech naturalnych i charakterystyki 
poszczególnych państw. Poziomy 
odniesienia stanowią szacunkowy roczny 
poziom netto emisji lub pochłaniania 
wynikających z gospodarki leśnej na 
terytorium państwa członkowskiego w 
latach objętych okresem rozliczeniowym, 
określane w sposób przejrzysty zgodnie z 
decyzją -/CMP.7. Powinny one być 
aktualizowane w celu odzwierciedlenia 
poprawy metodyki lub danych dostępnych 
w państwach członkowskich. Zasady 
rozliczania powinny przewidywać górną 
granicę emisji gazów cieplarnianych netto 
i ich pochłaniania dla gospodarki leśnej, 
które można uwzględnić na rachunkach, 
biorąc pod uwagę niepewność prognoz, na 
których opierają się poziomy odniesienia.

(6) Zasady rozliczania powinny 
prawidłowo odzwierciedlać zmiany w 
emisjach i pochłanianiu związane z 
działalnością człowieka. Niniejsza decyzja 
powinna przewidywać wykorzystanie 
właściwej metodyki w odniesieniu do 
różnych rodzajów działalności sektora 
LULUCF. Emisje i pochłanianie związane 
z zalesianiem, ponownym zalesianiem i 
wylesianiem są bezpośrednim skutkiem 
działalności człowieka i należy je rozliczać 
w całości. Jednak uwzględniając, że nie 
wszystkie emisje i pochłanianie związane z 
gospodarką leśną wynikają z działalności 
człowieka, stosowne zasady rozliczania 
powinny obejmować stosowanie 
poziomów odniesienia w celu wykluczenia 
skutków cech naturalnych i charakterystyki 
poszczególnych państw. Poziomy 
odniesienia stanowią szacunkowy roczny 
poziom netto emisji lub pochłaniania 
wynikających z gospodarki leśnej na 
terytorium państwa członkowskiego w 
latach objętych okresem rozliczeniowym, 
określane w sposób przejrzysty zgodnie z 
decyzją -/CMP.7. Powinny one być w pełni 
zsynchronizowane z decyzjami UNFCCC.

Or. en
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Uzasadnienie

UE przyjęła obecne poziomy odniesienia w ramach procesu UNFCCC. Poziomy odniesienia 
państw członkowskich powinny ulegać zmianie, jeżeli zostaną one zmienione w ramach 
UNFCCC. Określając nowe zasady UE zagraża toczącym się negocjacjom nad światowym 
porozumieniem w sprawie klimatu.

Poprawka 103
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zasady rozliczania powinny 
prawidłowo odzwierciedlać zmiany w 
emisjach i pochłanianiu związane z 
działalnością człowieka. Niniejsza decyzja 
powinna przewidywać wykorzystanie 
właściwej metodyki w odniesieniu do 
różnych rodzajów działalności sektora 
LULUCF. Emisje i pochłanianie związane 
z zalesianiem, ponownym zalesianiem i 
wylesianiem są bezpośrednim skutkiem 
działalności człowieka i należy je rozliczać 
w całości. Jednak uwzględniając, że nie 
wszystkie emisje i pochłanianie związane z 
gospodarką leśną wynikają z działalności 
człowieka, stosowne zasady rozliczania 
powinny obejmować stosowanie 
poziomów odniesienia w celu wykluczenia 
skutków cech naturalnych i charakterystyki 
poszczególnych państw. Poziomy 
odniesienia stanowią szacunkowy roczny 
poziom netto emisji lub pochłaniania 
wynikających z gospodarki leśnej na 
terytorium państwa członkowskiego w 
latach objętych okresem rozliczeniowym, 
określane w sposób przejrzysty zgodnie z 
decyzją -/CMP.7. Powinny one być 
aktualizowane w celu odzwierciedlenia 
poprawy metodyki lub danych dostępnych 
w państwach członkowskich. Zasady 
rozliczania powinny przewidywać górną 
granicę emisji gazów cieplarnianych netto i 

(6) Rozliczenia sektora LULUCF powinny 
prawidłowo odzwierciedlać zmiany w 
emisjach i pochłanianiu związane z 
działalnością człowieka. Niniejsza decyzja 
powinna przewidywać wykorzystanie 
właściwej metodyki w odniesieniu do 
różnych rodzajów działalności sektora 
LULUCF. Emisje i pochłanianie związane 
z zalesianiem, ponownym zalesianiem i 
wylesianiem są bezpośrednim skutkiem 
działalności człowieka i należy je rozliczać 
w całości. Jednak uwzględniając, że nie 
wszystkie emisje i pochłanianie związane z 
gospodarką leśną wynikają z działalności 
człowieka, stosowne zasady rozliczania 
powinny obejmować stosowanie 
poziomów odniesienia w celu wykluczenia 
skutków cech naturalnych i charakterystyki 
poszczególnych państw. Poziomy 
odniesienia stanowią szacunkowy roczny 
poziom netto emisji lub pochłaniania 
wynikających z gospodarki leśnej na 
terytorium państwa członkowskiego w 
latach objętych okresem rozliczeniowym,
określane w sposób przejrzysty zgodnie z 
decyzją -/CMP.7. Powinny one być 
aktualizowane w celu odzwierciedlenia 
poprawy metodyki lub danych dostępnych 
w państwach członkowskich. Zasady 
rozliczania powinny przewidywać górną 
granicę emisji gazów cieplarnianych netto i 
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ich pochłaniania dla gospodarki leśnej, 
które można uwzględnić na rachunkach, 
biorąc pod uwagę niepewność prognoz, na 
których opierają się poziomy odniesienia.

ich pochłaniania dla gospodarki leśnej, 
które można uwzględnić na rachunkach, 
biorąc pod uwagę niepewność prognoz, na 
których opierają się poziomy odniesienia.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tego wniosku w sprawie decyzji jest dostarczenie państwom członkowskim ram dla 
polepszenia krajowych wykazach gazów cieplarnianych (szczególnie LULUCF). Chodzi 
zatem o „wykonywanie”, a nie o wyznaczanie celów. Dlatego należy użyć terminu 
„sprawozdawczość” zamiast „rozliczenia”, ale w celu obliczenia środków, jakie mogą 
dostarczyć poszczególne działania (np. „gospodarka leśna” to pochłaniacz) sformułowanie 
użyte w tytule art. 3 jest właściwsze: „...prowadzenia rachunków dla sektora LULUCF”, 
jeżeli odnosi się to ogólnie do sektora LULUCF, a nie tylko do gospodarki leśnej.

Poprawka 104
Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zasady rozliczania powinny 
prawidłowo odzwierciedlać zmiany w 
emisjach i pochłanianiu związane z 
działalnością człowieka. Niniejsza decyzja 
powinna przewidywać wykorzystanie 
właściwej metodyki w odniesieniu do 
różnych rodzajów działalności sektora 
LULUCF. Emisje i pochłanianie związane 
z zalesianiem, ponownym zalesianiem i 
wylesianiem są bezpośrednim skutkiem 
działalności człowieka i należy je rozliczać 
w całości. Jednak uwzględniając, że nie 
wszystkie emisje i pochłanianie związane z 
gospodarką leśną wynikają z działalności 
człowieka, stosowne zasady rozliczania 
powinny obejmować stosowanie 
poziomów odniesienia w celu wykluczenia 
skutków cech naturalnych i charakterystyki 
poszczególnych państw. Poziomy 
odniesienia stanowią szacunkowy roczny 
poziom netto emisji lub pochłaniania 

(6) Zasady rozliczania powinny 
prawidłowo odzwierciedlać zmiany w 
emisjach i pochłanianiu związane z 
działalnością człowieka. Niniejsza decyzja 
powinna przewidywać wykorzystanie 
właściwej metodyki w odniesieniu do 
różnych rodzajów działalności sektora 
LULUCF. Emisje i pochłanianie związane 
z zalesianiem, ponownym zalesianiem i 
wylesianiem są bezpośrednim skutkiem 
działalności człowieka i należy je rozliczać 
w całości. Jednak uwzględniając, że nie 
wszystkie emisje i pochłanianie związane z 
gospodarką leśną wynikają z działalności 
człowieka, stosowne zasady rozliczania 
powinny obejmować stosowanie 
poziomów odniesienia w celu wykluczenia 
skutków cech naturalnych i charakterystyki 
poszczególnych państw. Poziomy 
odniesienia stanowią szacunkowy roczny 
poziom netto emisji lub pochłaniania 
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wynikających z gospodarki leśnej na 
terytorium państwa członkowskiego w 
latach objętych okresem rozliczeniowym, 
określane w sposób przejrzysty zgodnie z 
decyzją -/CMP.7. Powinny one być 
aktualizowane w celu odzwierciedlenia 
poprawy metodyki lub danych dostępnych 
w państwach członkowskich. Zasady 
rozliczania powinny przewidywać górną 
granicę emisji gazów cieplarnianych netto i 
ich pochłaniania dla gospodarki leśnej, 
które można uwzględnić na rachunkach, 
biorąc pod uwagę niepewność prognoz, na 
których opierają się poziomy odniesienia.

wynikających z gospodarki leśnej na 
terytorium państwa członkowskiego w 
latach objętych okresem rozliczeniowym, 
określane w sposób przejrzysty zgodnie z 
decyzją -/CMP.7. Powinny one być 
aktualizowane w celu odzwierciedlenia 
poprawy metodyki lub danych dostępnych 
w państwach członkowskich. Zasady 
rozliczania powinny przewidywać górną 
granicę emisji gazów cieplarnianych netto i 
ich pochłaniania dla gospodarki leśnej, 
które można uwzględnić na rachunkach, 
biorąc pod uwagę niepewność prognoz, na 
których opierają się poziomy odniesienia.
Zamiarem Unii jest zastąpienie obecnego 
podejścia opartego na poziomach 
odniesienia bardziej kompleksowym 
podejściem w następnym okresie 
rozliczeniowym oraz odpowiednie 
dostosowanie tej decyzji.

Or. en

Poprawka 105
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Zasady rozliczania powinny 
odpowiednio odzwierciedlać pozytywny 
wkład magazynowania gazów 
cieplarnianych w drewnie i produktach 
drzewnych oraz przyczyniać się do 
większego wykorzystywania lasów jako 
zasobów w ramach zrównoważonej 
gospodarki leśnej, a także do 
intensywniejszego wykorzystywania 
produktów drzewnych.

Or. de
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Poprawka 106
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zasady rozliczania powinny zapewniać 
prawidłowe uwzględnienie w rachunkach 
przez państwa członkowskie czasu, w 
jakim ma miejsce emisja gazów 
cieplarnianych z pozyskanego drewna, w 
celu zachęcenia do stosowania 
pozyskanych produktów drzewnych o 
długim cyklu życia. Funkcja rozpadu 
pierwszego stopnia mająca zastosowanie 
do emisji wynikających z pozyskanych 
produktów drzewnych powinna zatem 
odpowiadać równaniu 12.1 wytycznych 
Międzyrządowego Zespołu do spraw 
Zmiany Klimatu („IPCC”) dotyczących 
krajowych wykazów gazów cieplarnianych 
z 2006 r., zaś standardowe stosowne 
wartości czasu połowicznego rozpadu 
powinny opierać się na tabeli 3a.1.3 
wytycznych IPCC dotyczących dobrych 
praktyk w zakresie użytkowania gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa z 
2003 r.

(7) Zasady rozliczania gospodarki leśnej
powinny zapewniać prawidłowe 
uwzględnienie w rachunkach przez 
państwa członkowskie czasu, w jakim ma 
miejsce emisja gazów cieplarnianych z 
pozyskanego drewna, w celu zachęcenia do 
stosowania pozyskanych produktów 
drzewnych o długim cyklu życia. Funkcja 
rozpadu pierwszego stopnia mająca 
zastosowanie do emisji wynikających z 
pozyskanych produktów drzewnych 
powinna zatem odpowiadać równaniu 12.1 
wytycznych Międzyrządowego Zespołu do 
spraw Zmiany Klimatu („IPCC”) 
dotyczących krajowych wykazów gazów 
cieplarnianych z 2006 r., zaś standardowe 
stosowne wartości czasu połowicznego 
rozpadu powinny opierać się na tabeli 
3a.1.3 wytycznych IPCC dotyczących 
dobrych praktyk w zakresie użytkowania 
gruntów, zmiany użytkowania gruntów i 
leśnictwa z 2003 r.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tego wniosku w sprawie decyzji jest dostarczenie państwom członkowskim ram dla 
polepszenia krajowych wykazach gazów cieplarnianych (szczególnie LULUCF). Chodzi 
zatem o „wykonywanie”, a nie o wyznaczanie celów. Dlatego należy użyć terminu 
„sprawozdawczość” zamiast „rozliczenia”, ale w celu obliczenia środków, jakie mogą 
dostarczyć poszczególne działania (np. „gospodarka leśna” to pochłaniacz) sformułowanie 
użyte w tytule art. 3 jest właściwsze: „...prowadzenia rachunków dla sektora LULUCF”, 
jeżeli odnosi się to ogólnie do sektora LULUCF, a nie tylko do gospodarki leśnej.

Poprawka 107
Christofer Fjellner
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Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zasady rozliczania powinny zapewniać 
prawidłowe uwzględnienie w rachunkach 
przez państwa członkowskie czasu, w 
jakim ma miejsce emisja gazów 
cieplarnianych z pozyskanego drewna, w 
celu zachęcenia do stosowania 
pozyskanych produktów drzewnych o 
długim cyklu życia. Funkcja rozpadu 
pierwszego stopnia mająca zastosowanie 
do emisji wynikających z pozyskanych 
produktów drzewnych powinna zatem 
odpowiadać równaniu 12.1 wytycznych 
Międzyrządowego Zespołu do spraw 
Zmiany Klimatu („IPCC”) dotyczących 
krajowych wykazów gazów cieplarnianych 
z 2006 r., zaś standardowe stosowne 
wartości czasu połowicznego rozpadu 
powinny opierać się na tabeli 3a.1.3 
wytycznych IPCC dotyczących dobrych 
praktyk w zakresie użytkowania gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa z 
2003 r.

(7) Państwa członkowskie powinny 
dysponować możliwością określania zasad 
rozliczania i wartości połowicznego 
rozpadu. Powinny one zapewniać 
prawidłowe uwzględnienie w rachunkach 
przez państwa członkowskie czasu, w 
jakim ma miejsce emisja gazów 
cieplarnianych z pozyskanego drewna, w 
celu zachęcenia do stosowania 
pozyskanych produktów drzewnych o 
długim cyklu życia. Funkcja rozpadu 
pierwszego stopnia mająca zastosowanie 
do emisji wynikających z pozyskanych 
produktów drzewnych powinna zatem 
odpowiadać równaniu 12.1 wytycznych 
Międzyrządowego Zespołu do spraw 
Zmiany Klimatu („IPCC”) dotyczących 
krajowych wykazów gazów cieplarnianych 
z 2006 r., zaś standardowe stosowne 
wartości czasu połowicznego rozpadu 
powinny opierać się na tabeli 3a.1.3 
wytycznych IPCC dotyczących dobrych 
praktyk w zakresie użytkowania gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa z 
2003 r.

Or. sv

Poprawka 108
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zasady rozliczania powinny zapewniać 
prawidłowe uwzględnienie w rachunkach 
przez państwa członkowskie czasu, w 
jakim ma miejsce emisja gazów 
cieplarnianych z pozyskanego drewna, w 

(7) Zasady rozliczania powinny zapewniać 
prawidłowe uwzględnienie w rachunkach 
przez państwa członkowskie czasu, w 
jakim ma miejsce emisja gazów 
cieplarnianych z pozyskanego drewna, w 
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celu zachęcenia do stosowania 
pozyskanych produktów drzewnych o 
długim cyklu życia. Funkcja rozpadu 
pierwszego stopnia mająca zastosowanie 
do emisji wynikających z pozyskanych 
produktów drzewnych powinna zatem 
odpowiadać równaniu 12.1 wytycznych 
Międzyrządowego Zespołu do spraw 
Zmiany Klimatu („IPCC”) dotyczących 
krajowych wykazów gazów cieplarnianych 
z 2006 r., zaś standardowe stosowne 
wartości czasu połowicznego rozpadu 
powinny opierać się na tabeli 3a.1.3 
wytycznych IPCC dotyczących dobrych 
praktyk w zakresie użytkowania gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa z 
2003 r.

celu zachęcenia do stosowania 
pozyskanych produktów drzewnych o 
długim cyklu życia. Funkcja rozpadu 
pierwszego stopnia mająca zastosowanie 
do emisji wynikających z pozyskanych 
produktów drzewnych powinna zatem 
odpowiadać równaniu 12.1 wytycznych
Międzyrządowego Zespołu do spraw 
Zmiany Klimatu („IPCC”) dotyczących 
krajowych wykazów gazów cieplarnianych 
z 2006 r., zaś standardowe stosowne 
wartości czasu połowicznego rozpadu 
powinny opierać się na tabeli 3a.1.3 
wytycznych IPCC dotyczących dobrych 
praktyk w zakresie użytkowania gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa z 
2003 r. Unia powinna opracować kryteria 
dotyczące zrównoważonego charakteru 
dla biomasy używanej do produkcji 
energii, importowanej z krajów trzecich.

Or. en

Poprawka 109
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Jako że rokroczne wahania emisji 
gazów cieplarnianych i ich pochłaniania 
wynikających z rolnictwa są o wiele
mniejsze niż wahania emisji i pochłaniania 
wynikających z leśnictwa, państwa 
członkowskie powinny rozliczać emisje 
gazów cieplarnianych i ich pochłanianie 
dla gospodarki gruntami uprawnymi i 
pastwiskami w oparciu o rok referencyjny, 
zgodnie ze zweryfikowanym 
sprawozdaniem wstępnym dotyczącym 
danych w zakresie emisji w roku 
referencyjnym przedłożonym UNFCCC 
zgodnie z decyzją 13/CMP.1 konferencji 
stron służącej jako spotkanie stron 

(8) Jako że rokroczne wahania emisji 
gazów cieplarnianych i ich pochłaniania 
wynikających z rolnictwa są mniejsze niż 
wahania emisji i pochłaniania 
wynikających z leśnictwa, państwa 
członkowskie, które rozliczają emisje 
gazów cieplarnianych i ich pochłanianie 
dla gospodarki gruntami uprawnymi i 
pastwiskami, powinny to robić w oparciu o 
rok referencyjny, zgodnie ze 
zweryfikowanym sprawozdaniem 
wstępnym dotyczącym danych w zakresie 
emisji w roku referencyjnym 
przedłożonym UNFCCC zgodnie z decyzją 
13/CMP.1 konferencji stron służącej jako 
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protokołu z Kioto („decyzja 13/CMP.1”). spotkanie stron protokołu z Kioto 
(„decyzja 13/CMP.1”).

Or. en

Uzasadnienie

Zgodność ram UE dla sektora LULUCF z międzynarodowymi zasadami ma kluczowe 
znaczenie dla ułatwiania sprawozdawczości na szczeblu krajowym i unikania zakłóceń między 
poszczególnymi ramami. Dostosowanie do ram międzynarodowych (decyzja 2/CMP.7 i 
decyzja 16/CMP.1) jest wskazane dla ułatwienia sprawozdawczości na szczeblu krajowym i 
rozliczania oraz w celu zapewnienia spójności.

Poprawka 110
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Jako że rokroczne wahania emisji 
gazów cieplarnianych i ich pochłaniania 
wynikających z rolnictwa są o wiele 
mniejsze niż wahania emisji i pochłaniania 
wynikających z leśnictwa, państwa 
członkowskie powinny rozliczać emisje
gazów cieplarnianych i ich pochłanianie
dla gospodarki gruntami uprawnymi i 
pastwiskami w oparciu o rok referencyjny, 
zgodnie ze zweryfikowanym 
sprawozdaniem wstępnym dotyczącym 
danych w zakresie emisji w roku 
referencyjnym przedłożonym UNFCCC 
zgodnie z decyzją 13/CMP.1 konferencji 
stron służącej jako spotkanie stron 
protokołu z Kioto („decyzja 13/CMP.1”).

(8) Jako że rokroczne wahania emisji 
gazów cieplarnianych i ich pochłaniania 
wynikających z rolnictwa są o wiele 
mniejsze niż wahania emisji i pochłaniania 
wynikających z leśnictwa, państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
rozliczania emisji gazów cieplarnianych i 
ich pochłaniania dla gospodarki gruntami 
uprawnymi i pastwiskami w oparciu o rok 
referencyjny, zgodnie ze zweryfikowanym 
sprawozdaniem wstępnym dotyczącym 
danych w zakresie emisji w roku 
referencyjnym przedłożonym UNFCCC 
zgodnie z decyzją 13/CMP.1 konferencji 
stron służącej jako spotkanie stron 
protokołu z Kioto („decyzja 13/CMP.1”).

Or. lt

Poprawka 111
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy
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Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Osuszanie i ponowne nawadnianie 
terenów podmokłych obejmuje emisje z 
torfowisk, które magazynują bardzo duże 
ilości związków węgla. Emisje z 
niszczejących i osuszanych torfowisk 
odpowiadają ok. 5% światowych emisji 
gazów cieplarnianych i stanowią 3,5-4% 
emisji Unii w 2010 r. Aby uzyskać pełną 
przejrzystość i pokazać wiodącą rolę w 
sektorze, w którym Unia jest drugim 
największym źródłem emisji na świecie, w 
rozliczeniach państw członkowskich 
należy również uwzględnić emisje i 
pochłanianie związane z osuszaniem i 
ponownym nawadnianiem terenów 
podmokłych.

Or. en

Poprawka 112
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Przepisy dotyczące sprawozdawczości 
w zakresie emisji gazów cieplarnianych 
oraz innych informacji związanych ze 
zmianą klimatu, w tym informacji 
dotyczących sektora LULUCF, są objęte 
zakresem rozporządzenia (UE) nr .../... 
[wniosek Komisji dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie mechanizmu 
monitorowania i sprawozdawczości w 
zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz 
zgłaszania innych informacji na poziomie 
krajowym i unijnym, istotnych dla zmiany 
klimatu (COM/2011/0789 wersja 

(10) Przepisy dotyczące sprawozdawczości 
w zakresie emisji gazów cieplarnianych 
oraz innych informacji związanych ze 
zmianą klimatu, w tym informacji 
dotyczących sektora LULUCF, są objęte 
zakresem rozporządzenia (UE) nr .../... 
[wniosek Komisji dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie mechanizmu 
monitorowania i sprawozdawczości w 
zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz 
zgłaszania innych informacji na poziomie 
krajowym i unijnym, istotnych dla zmiany 
klimatu (COM/2011/0789 wersja 
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ostateczna, 2011/0372 (COD))], w związku 
z czym nie są one objęte zakresem 
niniejszej decyzji.

ostateczna, 2011/0372 (COD))] i powinny 
być brane pod uwagę przez państwa 
członkowskie w ramach monitorowania i 
sprawozdawczości, pomimo iż nie są one 
objęte zakresem niniejszej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Plany działania w zakresie LULUCF spowodowałyby dodatkowe obciążenia na poziomie 
państw członkowskich, nie niosąc ze sobą wyraźnej wartości dodanej. Stworzyłoby to 
dublujące się przepisy, ponieważ byłyby one realizowane równolegle do środków rolno-
środowiskowych w ramach 2 filaru wspólnej polityki rolnej.

Poprawka 113
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Plany działania państw 
członkowskich dotyczące sektora 
LULUCF powinny określać środki mające 
na celu ograniczenie lub zmniejszenie 
emisji oraz utrzymanie lub zwiększenie 
stopnia ich pochłaniania w sektorze 
LULUCF. Każdy plan działania dotyczący 
sektora LULUCF powinien zawierać 
pewne informacje określone w niniejszej 
decyzji. Ponadto w celu promowania 
najlepszych praktyk w załączniku do 
niniejszej decyzji należy podać
orientacyjny wykaz środków, który można 
również zawrzeć w planach działania. 
Komisja powinna okresowo oceniać treść i 
realizację planów działania państw 
członkowskich dotyczących sektora 
LULUCF oraz w stosownych przypadkach 
wydawać zalecenia mające na celu 
wzmożenie działań państw członkowskich.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Wprowadzenie krajowych planów działania w tej decyzji stworzy dublujące się przepisy, 
ponieważ proponowane plany działania będą realizowane jednocześnie ze środkami rolno-
środowiskowymi w ramach 2 filaru wspólnej polityki rolnej. 

Poprawka 114
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Plany działania państw 
członkowskich dotyczące sektora 
LULUCF powinny określać środki mające 
na celu ograniczenie lub zmniejszenie 
emisji oraz utrzymanie lub zwiększenie 
stopnia ich pochłaniania w sektorze 
LULUCF. Każdy plan działania dotyczący 
sektora LULUCF powinien zawierać 
pewne informacje określone w niniejszej 
decyzji. Ponadto w celu promowania 
najlepszych praktyk w załączniku do 
niniejszej decyzji należy podać
orientacyjny wykaz środków, który można 
również zawrzeć w planach działania. 
Komisja powinna okresowo oceniać treść i 
realizację planów działania państw 
członkowskich dotyczących sektora 
LULUCF oraz w stosownych przypadkach 
wydawać zalecenia mające na celu 
wzmożenie działań państw członkowskich.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek COM w sprawie krajowych planów działania wykracza poza to, co ustalono w 
Durbanie. Proponowane plany działania dotyczące sektora LULUCF stoją również w 
sprzeczności z faktem, że UE nie posiada uprawnień w dziedzinie leśnictwa. Gospodarka 
leśna i polityka leśna podlegają decyzjom na szczeblu krajowym.
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Poprawka 115
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Plany działania państw 
członkowskich dotyczące sektora 
LULUCF powinny określać środki mające 
na celu ograniczenie lub zmniejszenie 
emisji oraz utrzymanie lub zwiększenie 
stopnia ich pochłaniania w sektorze 
LULUCF. Każdy plan działania dotyczący 
sektora LULUCF powinien zawierać 
pewne informacje określone w niniejszej 
decyzji. Ponadto w celu promowania 
najlepszych praktyk w załączniku do 
niniejszej decyzji należy podać 
orientacyjny wykaz środków, który można 
również zawrzeć w planach działania. 
Komisja powinna okresowo oceniać treść i 
realizację planów działania państw 
członkowskich dotyczących sektora 
LULUCF oraz w stosownych przypadkach 
wydawać zalecenia mające na celu 
wzmożenie działań państw członkowskich.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Plany działania w zakresie LULUCF spowodowałyby dodatkowe obciążenia na poziomie 
państw członkowskich, nie niosąc ze sobą wyraźnej wartości dodanej. Stworzyłoby to 
dublujące się przepisy, ponieważ byłyby one realizowane równolegle do środków rolno-
środowiskowych w ramach 2 filaru wspólnej polityki rolnej. Państwa członkowskie powinny 
zamiast tego uwzględniać w ramach swoich strategii niskoemisyjnego wzrostu gospodarczego 
środki promujące zrównoważoną gospodarkę leśną i zrównoważoną gospodarkę gruntami.

Poprawka 116
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Plany działania państw członkowskich 
dotyczące sektora LULUCF powinny 
określać środki mające na celu 
ograniczenie lub zmniejszenie emisji oraz 
utrzymanie lub zwiększenie stopnia ich 
pochłaniania w sektorze LULUCF. Każdy 
plan działania dotyczący sektora LULUCF 
powinien zawierać pewne informacje 
określone w niniejszej decyzji. Ponadto w 
celu promowania najlepszych praktyk w 
załączniku do niniejszej decyzji należy 
podać orientacyjny wykaz środków, który 
można również zawrzeć w planach 
działania. Komisja powinna okresowo 
oceniać treść i realizację planów działania 
państw członkowskich dotyczących 
sektora LULUCF oraz w stosownych 
przypadkach wydawać zalecenia mające 
na celu wzmożenie działań państw 
członkowskich.

(12) Plany działania państw członkowskich 
dotyczące sektora LULUCF powinny 
określać środki mające na celu 
ograniczenie lub zmniejszenie emisji oraz 
utrzymanie lub zwiększenie stopnia ich 
pochłaniania w sektorze LULUCF. Aby 
uniknąć biurokracji, państwa 
członkowskie powinny móc włączyć plany 
działania do swoich obecnych programów 
dotyczących sektora LULUCF. Każdy 
plan działania dotyczący sektora LULUCF 
powinien zawierać pewne informacje 
określone w niniejszej decyzji. Ponadto w 
celu promowania najlepszych praktyk w 
załączniku do niniejszej decyzji należy
podać orientacyjny wykaz środków, który 
można również zawrzeć w planach 
działania.

Or. en

Poprawka 117
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Plany działania państw członkowskich 
dotyczące sektora LULUCF powinny 
określać środki mające na celu 
ograniczenie lub zmniejszenie emisji oraz 
utrzymanie lub zwiększenie stopnia ich 
pochłaniania w sektorze LULUCF. Każdy 
plan działania dotyczący sektora LULUCF 
powinien zawierać pewne informacje 
określone w niniejszej decyzji. Ponadto w 
celu promowania najlepszych praktyk w 
załączniku do niniejszej decyzji należy 
podać orientacyjny wykaz środków, który 

(12) Plany działania państw członkowskich 
dotyczące sektora LULUCF powinny 
określać środki mające na celu 
ograniczenie lub zmniejszenie emisji oraz 
utrzymanie lub zwiększenie stopnia ich 
pochłaniania w sektorze LULUCF. Każdy 
plan działania dotyczący sektora LULUCF 
powinien zawierać pewne informacje 
określone w niniejszej decyzji. Ponadto w 
celu promowania najlepszych praktyk w 
załączniku do niniejszej decyzji należy 
podać orientacyjny wykaz środków, który 
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można również zawrzeć w planach 
działania. Komisja powinna okresowo 
oceniać treść i realizację planów działania 
państw członkowskich dotyczących sektora 
LULUCF oraz w stosownych przypadkach 
wydawać zalecenia mające na celu 
wzmożenie działań państw członkowskich. 

można również zawrzeć w planach 
działania. Komisja powinna okresowo 
oceniać treść i realizację planów działania 
państw członkowskich dotyczących sektora 
LULUCF oraz w stosownych przypadkach 
wydawać wykonalne zalecenia mające na 
celu wzmożenie działań państw 
członkowskich.

Or. de

Poprawka 118
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Plany działania państw członkowskich 
dotyczące sektora LULUCF powinny 
określać środki mające na celu 
ograniczenie lub zmniejszenie emisji oraz 
utrzymanie lub zwiększenie stopnia ich 
pochłaniania w sektorze LULUCF. Każdy 
plan działania dotyczący sektora LULUCF 
powinien zawierać pewne informacje 
określone w niniejszej decyzji. Ponadto w 
celu promowania najlepszych praktyk w 
załączniku do niniejszej decyzji należy 
podać orientacyjny wykaz środków, który 
można również zawrzeć w planach 
działania. Komisja powinna okresowo 
oceniać treść i realizację planów działania 
państw członkowskich dotyczących 
sektora LULUCF oraz w stosownych 
przypadkach wydawać zalecenia mające 
na celu wzmożenie działań państw 
członkowskich.

(12) Plany działania państw członkowskich 
dotyczące sektora LULUCF powinny 
określać środki mające na celu 
ograniczenie lub zmniejszenie emisji oraz 
utrzymanie lub zwiększenie stopnia ich 
pochłaniania w sektorze LULUCF. Każdy 
plan działania dotyczący sektora LULUCF 
powinien zawierać pewne informacje 
określone w niniejszej decyzji. Ponadto w 
celu promowania najlepszych praktyk w 
załączniku do niniejszej decyzji należy 
podać orientacyjny wykaz środków, który 
można również zawrzeć w planach 
działania.

Or. pl

Poprawka 119
Christofer Fjellner
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Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Plany działania państw członkowskich 
dotyczące sektora LULUCF powinny 
określać środki mające na celu 
ograniczenie lub zmniejszenie emisji oraz 
utrzymanie lub zwiększenie stopnia ich 
pochłaniania w sektorze LULUCF. Każdy 
plan działania dotyczący sektora LULUCF 
powinien zawierać pewne informacje 
określone w niniejszej decyzji. Ponadto w 
celu promowania najlepszych praktyk w 
załączniku do niniejszej decyzji należy 
podać orientacyjny wykaz środków, który 
można również zawrzeć w planach 
działania. Komisja powinna okresowo 
oceniać treść i realizację planów działania 
państw członkowskich dotyczących sektora 
LULUCF oraz w stosownych przypadkach 
wydawać zalecenia mające na celu 
wzmożenie działań państw członkowskich.

(12) Plany działania państw członkowskich 
dotyczące sektora LULUCF powinny 
określać środki mające na celu 
ograniczenie lub zmniejszenie emisji oraz 
utrzymanie lub zwiększenie stopnia ich 
pochłaniania w sektorze LULUCF. Każdy 
plan działania dotyczący sektora LULUCF 
powinien zawierać pewne informacje 
określone w niniejszej decyzji. Ponadto w 
celu promowania najlepszych praktyk w 
załączniku do niniejszej decyzji należy 
podać orientacyjny wykaz środków, który 
można również zawrzeć w planach 
działania. Komisja powinna okresowo 
oceniać treść i realizację planów działania 
państw członkowskich dotyczących sektora 
LULUCF oraz w stosownych przypadkach 
wydawać zalecenia mające na celu 
wzmożenie działań państw członkowskich. 
W niniejszej decyzji należy przewidzieć 
udział społeczeństwa w przygotowywaniu, 
modyfikowaniu i rewidowaniu 
wspomnianych planów.

Or. en

Poprawka 120
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Plany działania państw członkowskich 
dotyczące sektora LULUCF powinny 
określać środki mające na celu 
ograniczenie lub zmniejszenie emisji oraz 
utrzymanie lub zwiększenie stopnia ich 
pochłaniania w sektorze LULUCF. Każdy 

(12) Plany działania państw członkowskich 
dotyczące sektora LULUCF powinny 
określać środki mające na celu 
ograniczenie lub zmniejszenie emisji oraz 
utrzymanie lub zwiększenie stopnia ich 
pochłaniania w sektorze LULUCF. Każdy 
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plan działania dotyczący sektora LULUCF 
powinien zawierać pewne informacje 
określone w niniejszej decyzji. Ponadto w 
celu promowania najlepszych praktyk w 
załączniku do niniejszej decyzji należy 
podać orientacyjny wykaz środków, który 
można również zawrzeć w planach 
działania. Komisja powinna okresowo 
oceniać treść i realizację planów działania 
państw członkowskich dotyczących sektora 
LULUCF oraz w stosownych przypadkach 
wydawać zalecenia mające na celu 
wzmożenie działań państw członkowskich. 

plan działania dotyczący sektora LULUCF 
powinien zawierać pewne informacje 
określone w niniejszej decyzji. Ponadto w 
celu promowania najlepszych praktyk w 
załączniku do niniejszej decyzji należy 
podać orientacyjny wykaz środków, który 
można również zawrzeć w planach 
działania. Powinno to nastąpić zgodnie z 
decyzją w sprawie monitorowania 
mechanizmów i strategii (MMD) w 
interesie postępu w kierunku 
społeczeństwa niskoemisyjnego. Komisja 
powinna okresowo oceniać treść i 
realizację planów działania państw 
członkowskich dotyczących sektora 
LULUCF oraz w stosownych przypadkach 
wydawać zalecenia mające na celu 
wzmożenie działań państw członkowskich.

Or. sv

Poprawka 121
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Plany działania państw członkowskich 
dotyczące sektora LULUCF powinny 
określać środki mające na celu 
ograniczenie lub zmniejszenie emisji oraz 
utrzymanie lub zwiększenie stopnia ich 
pochłaniania w sektorze LULUCF. Każdy 
plan działania dotyczący sektora LULUCF 
powinien zawierać pewne informacje 
określone w niniejszej decyzji. Ponadto w 
celu promowania najlepszych praktyk w 
załączniku do niniejszej decyzji należy 
podać orientacyjny wykaz środków, który 
można również zawrzeć w planach 
działania. Komisja powinna okresowo 
oceniać treść i realizację planów działania 
państw członkowskich dotyczących 
sektora LULUCF oraz w stosownych 

(12) Plany działania państw członkowskich 
dotyczące sektora LULUCF stanowiące 
część strategii rozwoju niskoemisyjnego 
powinny określać środki mające na celu 
ograniczenie lub zmniejszenie emisji oraz 
utrzymanie lub zwiększenie stopnia ich 
pochłaniania w sektorze LULUCF. Każde 
państwo członkowskie powinno określić 
najbardziej odpowiednie środki 
odpowiadające sytuacji krajowej. Każdy 
plan działania dotyczący sektora LULUCF 
powinien zawierać pewne informacje 
określone w niniejszej decyzji. Ponadto w 
celu promowania najlepszych praktyk w 
załączniku do niniejszej decyzji należy 
podać orientacyjny wykaz środków, który 
można również zawrzeć w planach 
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przypadkach wydawać zalecenia mające 
na celu wzmożenie działań państw 
członkowskich.

działania.

Or. en

Poprawka 122
Matthias Groote

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Plany działania państw członkowskich 
dotyczące sektora LULUCF powinny 
określać środki mające na celu 
ograniczenie lub zmniejszenie emisji oraz 
utrzymanie lub zwiększenie stopnia ich 
pochłaniania w sektorze LULUCF. Każdy 
plan działania dotyczący sektora LULUCF 
powinien zawierać pewne informacje 
określone w niniejszej decyzji. Ponadto w 
celu promowania najlepszych praktyk w 
załączniku do niniejszej decyzji należy 
podać orientacyjny wykaz środków, który 
można również zawrzeć w planach 
działania. Komisja powinna okresowo 
oceniać treść i realizację planów działania 
państw członkowskich dotyczących sektora 
LULUCF oraz w stosownych przypadkach 
wydawać zalecenia mające na celu 
wzmożenie działań państw członkowskich.

(12) Plany działania państw członkowskich 
dotyczące sektora LULUCF powinny 
określać środki mające na celu 
ograniczenie lub zmniejszenie emisji oraz 
utrzymanie lub zwiększenie stopnia ich 
pochłaniania w sektorze LULUCF. Każdy 
plan działania dotyczący sektora LULUCF 
powinien zawierać pewne informacje 
określone w niniejszej decyzji. Ponadto w 
celu promowania najlepszych praktyk w 
załączniku do niniejszej decyzji należy 
podać orientacyjny wykaz środków, który 
można również zawrzeć w planach 
działania. Komisja powinna okresowo 
oceniać treść i realizację planów działania 
państw członkowskich dotyczących sektora 
LULUCF oraz w stosownych przypadkach 
wydawać zalecenia mające na celu 
wzmożenie działań państw członkowskich.
Odpowiednie uregulowania 
administracyjne powinny być jak 
najbardziej skuteczne.

Or. de

Poprawka 123
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów prawnych
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu 
aktualizacji definicji określonych w art. 2 
w świetle zmian definicji przyjętych przez 
organy UNFCCC lub protokołu z Kioto lub 
innych wielostronnych porozumień w 
zakresie zmiany klimatu zawartych przez 
Unię, w celu zmiany załącznika I w celu 
dodania okresów rozliczeniowych oraz 
zapewnienia spójności między tymi 
okresami i odpowiednimi okresami 
mającymi zastosowanie do zobowiązań 
Unii w zakresie redukcji emisji w innych 
sektorach, w celu zmiany załącznika II 
poprzez aktualizację poziomów odniesienia 
zgodnie z przedstawionymi przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 6 
proponowanymi poziomami odniesienia, z 
uwzględnieniem korekt dokonanych 
zgodnie z niniejszą decyzją, w celu zmiany 
informacji określonych w załączniku III 
zgodnie z postępem naukowym oraz 
zmiany warunków dotyczących zasad 
rozliczania dla zjawisk katastrofalnych 
określonych w art. 9 ust. 2 w świetle 
postępu naukowego lub w celu 
uwzględnienia zmian aktów przyjętych 
przez organy UNFCCC lub protokołu z 
Kioto. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

(13) Należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów prawnych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu 
aktualizacji definicji określonych w art. 2 
w świetle zmian definicji przyjętych przez 
organy UNFCCC lub protokołu z Kioto lub 
innych wielostronnych porozumień w 
zakresie zmiany klimatu zawartych przez 
Unię, w celu zmiany załącznika I w celu 
dodania okresów rozliczeniowych oraz 
zapewnienia spójności między tymi 
okresami i odpowiednimi okresami 
mającymi zastosowanie do zobowiązań 
Unii w zakresie redukcji emisji w innych 
sektorach, w celu zmiany załącznika II 
poprzez aktualizację poziomów odniesienia 
zgodnie z przedstawionymi przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 6 
proponowanymi poziomami odniesienia, z 
uwzględnieniem korekt dokonanych 
zgodnie z niniejszą decyzją i w świetle 
zmian do poziomów odniesienia 
przyjętych przez organy UNFCCC lub 
protokołu z Kioto, w celu zmiany 
informacji określonych w załączniku III 
zgodnie z postępem naukowym oraz 
zmiany warunków dotyczących zasad 
rozliczania dla zjawisk katastrofalnych 
określonych w art. 9 ust. 2 w świetle 
postępu naukowego lub w celu 
uwzględnienia zmian aktów przyjętych 
przez organy UNFCCC lub protokołu z 
Kioto. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en
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Poprawka 124
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów prawnych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu 
aktualizacji definicji określonych w art. 2 
w świetle zmian definicji przyjętych przez 
organy UNFCCC lub protokołu z Kioto lub 
innych wielostronnych porozumień w 
zakresie zmiany klimatu zawartych przez 
Unię, w celu zmiany załącznika I w celu 
dodania okresów rozliczeniowych oraz 
zapewnienia spójności między tymi 
okresami i odpowiednimi okresami 
mającymi zastosowanie do zobowiązań 
Unii w zakresie redukcji emisji w innych 
sektorach, w celu zmiany załącznika II 
poprzez aktualizację poziomów 
odniesienia zgodnie z przedstawionymi 
przez państwa członkowskie zgodnie z art. 
6 proponowanymi poziomami odniesienia, 
z uwzględnieniem korekt dokonanych 
zgodnie z niniejszą decyzją, w celu zmiany
informacji określonych w załączniku III 
zgodnie z postępem naukowym oraz 
zmiany warunków dotyczących zasad 
rozliczania dla zjawisk katastrofalnych 
określonych w art. 9 ust. 2 w świetle 
postępu naukowego lub w celu 
uwzględnienia zmian aktów przyjętych 
przez organy UNFCCC lub protokołu z 
Kioto. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 

(13) Należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów prawnych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu 
aktualizacji definicji określonych w art. 2 
w świetle zmian definicji przyjętych przez 
organy UNFCCC lub protokołu z Kioto lub 
innych wielostronnych porozumień w 
zakresie zmiany klimatu, których Unia 
musi przestrzegać, w celu zmiany 
informacji określonych w załączniku III 
zgodnie z postępem naukowym oraz 
zmiany warunków dotyczących zasad 
rozliczania dla zjawisk katastrofalnych 
określonych w art. 9 ust. 2 zgodnie z 
niewielkimi zmianami aktów przyjętych 
przez organy UNFCCC lub protokołu z 
Kioto. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.
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i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Zasady rozliczania określone w niniejszym artykule oraz w załączniku I mają zasadnicze 
znaczenie dla funkcjonowania tej decyzji, dlatego wszelkie zmiany tych zasad powinno się 
przyjmować zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.

Poprawka 125
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów prawnych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu 
aktualizacji definicji określonych w art. 2 
w świetle zmian definicji przyjętych przez 
organy UNFCCC lub protokołu z Kioto lub 
innych wielostronnych porozumień w 
zakresie zmiany klimatu zawartych przez 
Unię, w celu zmiany załącznika I w celu 
dodania okresów rozliczeniowych oraz 
zapewnienia spójności między tymi 
okresami i odpowiednimi okresami 
mającymi zastosowanie do zobowiązań 
Unii w zakresie redukcji emisji w innych 
sektorach, w celu zmiany załącznika II 
poprzez aktualizację poziomów 
odniesienia zgodnie z przedstawionymi 
przez państwa członkowskie zgodnie z art. 
6 proponowanymi poziomami odniesienia, 
z uwzględnieniem korekt dokonanych 
zgodnie z niniejszą decyzją, w celu zmiany 
informacji określonych w załączniku III 
zgodnie z postępem naukowym oraz 
zmiany warunków dotyczących zasad 
rozliczania dla zjawisk katastrofalnych 
określonych w art. 9 ust. 2 w świetle 
postępu naukowego lub w celu

(13) Należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów prawnych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu 
aktualizacji definicji określonych w art. 2 
w świetle zmian definicji przyjętych przez 
organy UNFCCC lub protokołu z Kioto lub 
innych wielostronnych porozumień w 
zakresie zmiany klimatu zawartych przez 
Unię, w celu zmiany załącznika I w celu 
dodania okresów rozliczeniowych oraz 
zapewnienia spójności między tymi 
okresami i odpowiednimi okresami 
mającymi zastosowanie do zobowiązań 
Unii w zakresie redukcji emisji w innych 
sektorach.
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uwzględnienia zmian aktów przyjętych 
przez organy UNFCCC lub protokołu z 
Kioto. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
na poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

UE przyjęła obecne poziomy odniesienia w ramach procesu UNFCCC. Komisja nie powinna 
dostosowywać poziomów odniesienia państw członkowskich jednostronnie i powinny one 
ulegać zmianie jedynie, jeżeli zostaną zmienione w ramach UNFCCC.

Poprawka 126
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów prawnych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu 
aktualizacji definicji określonych w art. 2 
w świetle zmian definicji przyjętych przez 
organy UNFCCC lub protokołu z Kioto lub 
innych wielostronnych porozumień w 
zakresie zmiany klimatu zawartych przez 
Unię, w celu zmiany załącznika I w celu 
dodania okresów rozliczeniowych oraz 
zapewnienia spójności między tymi 
okresami i odpowiednimi okresami 
mającymi zastosowanie do zobowiązań 
Unii w zakresie redukcji emisji w innych 
sektorach, w celu zmiany załącznika II 
poprzez aktualizację poziomów 
odniesienia zgodnie z przedstawionymi 

(13) Należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów prawnych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu 
aktualizacji definicji określonych w art. 2 
w świetle zmian definicji przyjętych przez 
organy UNFCCC lub protokołu z Kioto lub 
innych wielostronnych porozumień 
dotyczących zmiany klimatu zawartych 
przez Unię, w celu zmiany informacji 
określonych w załączniku III zgodnie z 
postępem naukowym oraz zmiany 
warunków dotyczących zasad rozliczania 
dla zjawisk katastrofalnych określonych w 
art. 9 ust. 2 zgodnie z niewielkimi 
zmianami aktów przyjętych przez organy 
UNFCCC lub protokołu z Kioto.
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
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przez państwa członkowskie zgodnie z art. 
6 proponowanymi poziomami odniesienia, 
z uwzględnieniem korekt dokonanych 
zgodnie z niniejszą decyzją, w celu zmiany
informacji określonych w załączniku III 
zgodnie z postępem naukowym oraz 
zmiany warunków dotyczących zasad 
rozliczania dla zjawisk katastrofalnych 
określonych w art. 9 ust. 2 w świetle 
postępu naukowego lub w celu 
uwzględnienia zmian aktów przyjętych 
przez organy UNFCCC lub protokołu z 
Kioto. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku zmian do załączników I i II powinno się wymagać stosowania zwykłej procedury 
ustawodawczej i nie powinno się ich wprowadzać w drodze aktów delegowanych.

Poprawka 127
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów prawnych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu 
aktualizacji definicji określonych w art. 2 
w świetle zmian definicji przyjętych przez 
organy UNFCCC lub protokołu z Kioto lub 
innych wielostronnych porozumień w 
zakresie zmiany klimatu zawartych przez 

(13) Należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów prawnych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu 
aktualizacji definicji określonych w art. 2 
w świetle zmian definicji przyjętych przez 
organy UNFCCC lub protokołu z Kioto lub 
innych wielostronnych porozumień w 
zakresie zmiany klimatu zawartych przez 
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Unię, w celu zmiany załącznika I w celu 
dodania okresów rozliczeniowych oraz 
zapewnienia spójności między tymi 
okresami i odpowiednimi okresami 
mającymi zastosowanie do zobowiązań 
Unii w zakresie redukcji emisji w innych 
sektorach, w celu zmiany załącznika II 
poprzez aktualizację poziomów odniesienia 
zgodnie z przedstawionymi przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 6 
proponowanymi poziomami odniesienia, z 
uwzględnieniem korekt dokonanych 
zgodnie z niniejszą decyzją, w celu zmiany 
informacji określonych w załączniku III 
zgodnie z postępem naukowym oraz 
zmiany warunków dotyczących zasad 
rozliczania dla zjawisk katastrofalnych 
określonych w art. 9 ust. 2 w świetle 
postępu naukowego lub w celu 
uwzględnienia zmian aktów przyjętych 
przez organy UNFCCC lub protokołu z 
Kioto. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Unię, w celu zmiany załącznika I w celu 
dodania okresów rozliczeniowych oraz 
zapewnienia spójności między tymi 
okresami i odpowiednimi okresami 
mającymi zastosowanie do zobowiązań 
Unii w zakresie redukcji emisji w innych 
sektorach, w celu zmiany załącznika II 
poprzez aktualizację poziomów odniesienia 
zgodnie z przedstawionymi przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 6 
proponowanymi poziomami odniesienia, z 
uwzględnieniem korekt dokonanych 
zgodnie z niniejszą decyzją, w celu zmiany 
informacji określonych w załączniku III 
zgodnie z postępem naukowym oraz 
zmiany warunków dotyczących zasad 
rozliczania dla zjawisk katastrofalnych 
określonych w art. 9 ust. 2 w świetle 
postępu naukowego lub w celu 
uwzględnienia zmian aktów przyjętych 
przez organy UNFCCC lub protokołu z 
Kioto. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie. Jednakże akty delegowane 
powinny być przyjmowane jedynie 
wówczas, gdy jest to konieczne, 
gwarantując w ten sposób prawo 
Parlamentu Europejskiego do 
zakwestionowania środków przyjętych 
przez Komisję.

Or. en

Poprawka 128
Gaston Franco, Sophie Auconie

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów prawnych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu 
aktualizacji definicji określonych w art. 2 
w świetle zmian definicji przyjętych przez 
organy UNFCCC lub protokołu z Kioto lub 
innych wielostronnych porozumień w 
zakresie zmiany klimatu zawartych przez 
Unię, w celu zmiany załącznika I w celu 
dodania okresów rozliczeniowych oraz 
zapewnienia spójności między tymi 
okresami i odpowiednimi okresami 
mającymi zastosowanie do zobowiązań 
Unii w zakresie redukcji emisji w innych 
sektorach, w celu zmiany załącznika II 
poprzez aktualizację poziomów odniesienia 
zgodnie z przedstawionymi przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 6 
proponowanymi poziomami odniesienia, z 
uwzględnieniem korekt dokonanych 
zgodnie z niniejszą decyzją, w celu zmiany 
informacji określonych w załączniku III 
zgodnie z postępem naukowym oraz 
zmiany warunków dotyczących zasad 
rozliczania dla zjawisk katastrofalnych 
określonych w art. 9 ust. 2 w świetle 
postępu naukowego lub w celu 
uwzględnienia zmian aktów przyjętych 
przez organy UNFCCC lub protokołu z 
Kioto. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
na poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

(13) Należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów prawnych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu 
aktualizacji definicji określonych w art. 2 
w świetle zmian definicji przyjętych przez 
organy UNFCCC lub protokołu z Kioto lub 
innych wielostronnych porozumień w 
zakresie zmiany klimatu zawartych przez 
Unię, w celu zmiany załącznika I w celu 
dodania okresów rozliczeniowych oraz 
zapewnienia spójności między tymi 
okresami i odpowiednimi okresami 
mającymi zastosowanie do zobowiązań 
Unii w zakresie redukcji emisji w innych 
sektorach, w celu zmiany załącznika II 
poprzez aktualizację poziomów odniesienia 
zgodnie z przedstawionymi przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 6 
proponowanymi poziomami odniesienia, z 
uwzględnieniem korekt dokonanych 
zgodnie z niniejszą decyzją, w celu zmiany 
informacji określonych w załączniku III 
zgodnie z postępem naukowym oraz 
zmiany warunków dotyczących zasad 
rozliczania dla zjawisk katastrofalnych 
określonych w art. 9 ust. 2 w świetle 
postępu naukowego lub w celu 
uwzględnienia zmian aktów przyjętych 
przez organy UNFCCC lub protokołu z 
Kioto. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym z 
ekspertami z odpowiednich sektorów. 
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en
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Poprawka 129
Matthias Groote

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Przy opracowywaniu i wdrażania 
planów działania dotyczących 
pochłaniania gazów cieplarnianych 
Komisja powinna zbadać, czy istnieje 
potencjał promowania inwestycji rolnych.

Or. de

Poprawka 130
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ponieważ cele zamierzonego działania 
nie mogą, ze względu na ich charakter, 
zostać osiągnięte w sposób wystarczający 
przez państwa członkowskie, i w związku z 
tym mogą, ze względu na rozmiary i skutki 
proponowanego działania, zostać lepiej 
osiągnięte na poziomie Unii, Unia może 
przyjąć środki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, jak określono w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsza decyzja nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tych celów,

(14) Ponieważ cele zamierzonego działania 
nie mogą, ze względu na ich charakter, 
zostać osiągnięte w sposób wystarczający 
przez państwa członkowskie, i w związku z 
tym mogą, ze względu na rozmiary i skutki 
proponowanego działania, zostać lepiej 
osiągnięte na poziomie Unii, Unia może 
przyjąć środki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, jak określono w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Kwestie 
związane z sektorem LULUCF, takie jak 
polityka leśna, leżą w gestii państw 
członkowskich. Unia nie powinna 
interweniować w związku z krajową 
polityką leśną i powinna uszanować 
uprawnienia państw członkowskich w tej 
dziedzinie. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsza decyzja nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tych celów,
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Poprawka 131
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ponieważ cele zamierzonego działania 
nie mogą, ze względu na ich charakter, 
zostać osiągnięte w sposób wystarczający 
przez państwa członkowskie, i w związku z 
tym mogą, ze względu na rozmiary i skutki 
proponowanego działania, zostać lepiej 
osiągnięte na poziomie Unii, Unia może 
przyjąć środki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, jak określono w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsza decyzja nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tych celów,

(14) Ponieważ cele zamierzonego działania 
nie mogą, ze względu na ich charakter, 
zostać osiągnięte w sposób wystarczający 
przez państwa członkowskie, i w związku z 
tym mogą, ze względu na rozmiary i skutki 
proponowanego działania, zostać lepiej 
osiągnięte na poziomie Unii, Unia może 
przyjąć środki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, jak określono w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Jednak z 
uwagi na fakt, że kompetencje w zakresie 
sektora LULUCF leżą głównie w gestii 
państw członkowskich, Unia musi 
stosować zasadę ostrożności, zwłaszcza w 
odniesieniu do leśnictwa, tak aby 
uszanować uprawnienia państw 
członkowskich i w pełni uznać fakt, że 
zrównoważona gospodarka leśna to 
koncepcja kompleksowa, której nie można 
regulować tylko z perspektywy klimatu. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsza decyzja 
nie wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów,

Or. en

Poprawka 132
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej decyzji określono zasady 
rozliczania mające zastosowanie do emisji 
i pochłaniania wynikających z działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem. 
Przewidziano w niej również sporządzenie 
przez państwa członkowskie planów 
działania dotyczących sektora LULUCF w 
celu ograniczenia lub zmniejszenia emisji 
oraz utrzymania lub zwiększenia stopnia 
pochłaniania oraz ocenę tych planów przez 
Komisję.

W niniejszej decyzji określono zasady 
rozliczania mające zastosowanie do emisji 
i pochłaniania wynikających z działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem. 
Przewidziano w niej również sporządzenie 
przez państwa członkowskie planów 
działania dotyczących sektora LULUCF w 
celu ograniczenia lub zmniejszenia emisji 
oraz utrzymania lub zwiększenia stopnia 
pochłaniania.

Or. en

Poprawka 133
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej decyzji określono zasady 
rozliczania mające zastosowanie do emisji 
i pochłaniania wynikających z działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem.
Przewidziano w niej również sporządzenie 
przez państwa członkowskie planów 
działania dotyczących sektora LULUCF w 
celu ograniczenia lub zmniejszenia emisji 
oraz utrzymania lub zwiększenia stopnia 
pochłaniania oraz ocenę tych planów 
przez Komisję.

W niniejszej decyzji określono zasady 
rozliczania mające zastosowanie do emisji 
i pochłaniania wynikających z działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie krajowych planów działania w tej decyzji stworzy dublujące się przepisy, 
ponieważ proponowane plany działania będą realizowane jednocześnie ze środkami rolno-
środowiskowymi w ramach 2 filaru wspólnej polityki rolnej. 
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Poprawka 134
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej decyzji określono zasady 
rozliczania mające zastosowanie do emisji 
i pochłaniania wynikających z działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem.
Przewidziano w niej również sporządzenie 
przez państwa członkowskie planów 
działania dotyczących sektora LULUCF w 
celu ograniczenia lub zmniejszenia emisji 
oraz utrzymania lub zwiększenia stopnia 
pochłaniania oraz ocenę tych planów 
przez Komisję.

W niniejszej decyzji określono zasady 
rozliczania mające zastosowanie do emisji 
i pochłaniania wynikających z działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji wykracza poza porozumienie z Durban. Plany działania dotyczące sektora 
LULUCF stoją w sprzeczności z faktem, że UE nie posiada uprawnień w dziedzinie leśnictwa.
Zachodzi ryzyko, że plany działania będą się skupiały jedynie na praktykach gospodarowania 
lasami skierowanych na łagodzenie zmiany klimatu, a nie uwzględniających wielofunkcyjną 
rolę lasów. Spowodowałoby to dodatkowe obciążenia na poziomie państw członkowskich, nie 
niosąc ze sobą wyraźnej wartości dodanej. Stworzyłoby to dublujące się przepisy, ponieważ 
byłyby one realizowane równolegle do środków rolno-środowiskowych w ramach 2 filaru
wspólnej polityki rolnej.

Poprawka 135
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej decyzji określono zasady 
rozliczania mające zastosowanie do emisji 

W niniejszej decyzji określono zasady 
rozliczania mające zastosowanie do emisji 
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i pochłaniania wynikających z działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem.
Przewidziano w niej również sporządzenie 
przez państwa członkowskie planów 
działania dotyczących sektora LULUCF w 
celu ograniczenia lub zmniejszenia emisji 
oraz utrzymania lub zwiększenia stopnia 
pochłaniania oraz ocenę tych planów 
przez Komisję.

i pochłaniania wynikających z działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek COM w sprawie krajowych planów działania wykracza poza to, co ustalono w 
Durbanie. Proponowane plany działania dotyczące sektora LULUCF stoją np. w sprzeczności 
z faktem, że UE nie posiada uprawnień w dziedzinie leśnictwa. Gospodarka leśna i polityka 
leśna to sprawy krajowe.

Poprawka 136
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej decyzji określono zasady 
rozliczania mające zastosowanie do emisji 
i pochłaniania wynikających z działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem. 
Przewidziano w niej również sporządzenie 
przez państwa członkowskie planów 
działania dotyczących sektora LULUCF w 
celu ograniczenia lub zmniejszenia emisji 
oraz utrzymania lub zwiększenia stopnia 
pochłaniania oraz ocenę tych planów przez 
Komisję.

W niniejszej decyzji określono zasady 
rozliczania dla państw członkowskich 
mające zastosowanie do emisji i 
pochłaniania wynikających z działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem. 
Niniejsza decyzja nie określa obowiązków 
w zakresie rozliczania lub 
sprawozdawczości dla podmiotów 
prywatnych. Przewidziano w niej również 
sporządzenie przez państwa członkowskie 
planów działania dotyczących sektora 
LULUCF w celu ograniczenia lub 
zmniejszenia emisji oraz utrzymania lub 
zwiększenia stopnia pochłaniania oraz 
ocenę tych planów przez Komisję.

Or. en
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Poprawka 137
Romana Jordan

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej decyzji określono zasady 
rozliczania mające zastosowanie do emisji 
i pochłaniania wynikających z działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem. 
Przewidziano w niej również sporządzenie 
przez państwa członkowskie planów 
działania dotyczących sektora LULUCF w 
celu ograniczenia lub zmniejszenia emisji 
oraz utrzymania lub zwiększenia stopnia 
pochłaniania oraz ocenę tych planów przez 
Komisję.

W niniejszej decyzji określono zasady 
rozliczania mające zastosowanie do emisji 
i pochłaniania wynikających z działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 
jako pierwszy krok w kierunku 
formalnego uwzględnienia sektora 
LULUCF w zobowiązaniach Unii i państw 
członkowskich dotyczących redukcji 
emisji gazów cieplarnianych zgodnie z 
art. 9 decyzji nr 406/2009/WE. 
Przewidziano w niej również sporządzenie 
przez państwa członkowskie planów 
działania dotyczących sektora LULUCF w 
celu ograniczenia lub zmniejszenia emisji 
oraz utrzymania lub zwiększenia stopnia 
pochłaniania oraz ocenę tych planów przez 
Komisję.

Or. en

Poprawka 138
Kriton Arsenis, Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej decyzji określono zasady 
rozliczania mające zastosowanie do emisji 
i pochłaniania wynikających z działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem. 
Przewidziano w niej również sporządzenie 
przez państwa członkowskie planów 

W niniejszej decyzji określono zasady 
rozliczania dla państw członkowskich 
mające zastosowanie do emisji i 
pochłaniania wynikających z działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem.
Niniejsza decyzja nie określa obowiązków 
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działania dotyczących sektora LULUCF w 
celu ograniczenia lub zmniejszenia emisji 
oraz utrzymania lub zwiększenia stopnia 
pochłaniania oraz ocenę tych planów przez 
Komisję.

w zakresie rozliczania lub 
sprawozdawczości dla podmiotów 
prywatnych. Przewidziano w niej również 
sporządzenie przez państwa członkowskie 
planów działania dotyczących sektora 
LULUCF w celu ograniczenia lub 
zmniejszenia emisji oraz utrzymania lub 
zwiększenia stopnia pochłaniania oraz 
ocenę tych planów przez Komisję.

Or. en

Poprawka 139
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej decyzji określono zasady 
rozliczania mające zastosowanie do emisji 
i pochłaniania wynikających z działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem. 
Przewidziano w niej również sporządzenie 
przez państwa członkowskie planów 
działania dotyczących sektora LULUCF w 
celu ograniczenia lub zmniejszenia emisji 
oraz utrzymania lub zwiększenia stopnia 
pochłaniania oraz ocenę tych planów 
przez Komisję.

W niniejszej decyzji określono zasady 
rozliczania mające zastosowanie do emisji 
i pochłaniania wynikających z działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem.

Or. en

Poprawka 140
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej decyzji określono zasady W niniejszej decyzji określono zasady 
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rozliczania mające zastosowanie do emisji 
i pochłaniania wynikających z działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem. 
Przewidziano w niej również sporządzenie 
przez państwa członkowskie planów 
działania dotyczących sektora LULUCF w 
celu ograniczenia lub zmniejszenia emisji 
oraz utrzymania lub zwiększenia stopnia 
pochłaniania oraz ocenę tych planów 
przez Komisję. 

rozliczania mające zastosowanie do emisji 
i pochłaniania wynikających z działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem. 

Or. sv

Poprawka 141
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej decyzji określono zasady 
rozliczania mające zastosowanie do emisji 
i pochłaniania wynikających z działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem. 
Przewidziano w niej również sporządzenie 
przez państwa członkowskie planów 
działania dotyczących sektora LULUCF w 
celu ograniczenia lub zmniejszenia emisji 
oraz utrzymania lub zwiększenia stopnia 
pochłaniania oraz ocenę tych planów przez 
Komisję.

W niniejszej decyzji określono zasady 
rozliczania mające zastosowanie do emisji 
i pochłaniania wynikających z działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 
jako pierwszy krok w kierunku 
formalnego uwzględnienia sektora 
LULUCF w zobowiązaniach Unii i państw 
członkowskich dotyczących redukcji 
emisji gazów cieplarnianych zgodnie z 
art. 9 decyzji nr 406/2009/WE. 
Przewidziano w niej również sporządzenie 
przez państwa członkowskie planów 
działania dotyczących sektora LULUCF w 
celu ograniczenia lub zmniejszenia emisji 
oraz utrzymania lub zwiększenia stopnia 
pochłaniania oraz ocenę tych planów przez 
Komisję.

Or. en
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Poprawka 142
Riikka Manner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(j) „zasoby węgla” oznaczają ilość 
pierwiastka węgla składowaną w 
rezerwuarze węgla, wyrażoną w milionach 
ton;

(j) „zasoby węgla” oznaczają ilość 
pierwiastka węgla składowaną w 
rezerwuarze węgla;

Or. en

Poprawka 143
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (q)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(q) „las” oznacza teren o obszarze co 
najmniej 0,5 hektara, o zwarciu 
drzewostanu lub równoważnym stopniu 
zadrzewienia wynoszącym co najmniej 10 
procent obszaru, pokryty drzewami o 
potencjale wzrostu do co najmniej 5
metrów w stanie dojrzałym w miejscu 
wzrostu, w tym grupy rosnących młodych 
drzew naturalnych, lub plantacje, które 
jeszcze nie zwarcia drzewostanu lub 
równoważnego stopnia zadrzewienia 
wynoszącego co najmniej 10 procent 
obszaru lub wysokości drzew wynoszącej 
co najmniej 5 metrów, w tym każdy 
obszar, który zwykle stanowi część 
obszaru lasu, na którym tymczasowo nie 
ma drzew w wyniku interwencji człowieka 
takiej jak pozyskanie, lub z przyczyn 
naturalnych, lecz w przypadku którego 
można się spodziewać, że ponownie 
przekształci się w las;

(q) „las” oznacza teren o obszarze co 
najmniej 0,1 hektara, przy minimalnej 
szerokości obszaru leśnego wynoszącym 
10 metrów, o zwarciu drzewostanu lub 
równoważnym stopniu zadrzewienia 
wynoszącym co najmniej 10 procent 
obszaru, pokryty drzewami o potencjale 
wzrostu do co najmniej 2 metrów w stanie 
dojrzałym w miejscu wzrostu, w tym grupy 
rosnących młodych drzew naturalnych, lub 
plantacje, które jeszcze nie osiągnęły 
zwarcia drzewostanu lub równoważnego 
stopnia zadrzewienia wynoszącego co 
najmniej 10 procent obszaru lub wysokości 
drzew wynoszącej co najmniej 2 metrów, 
w tym każdy obszar, który zwykle stanowi 
część obszaru lasu, na którym tymczasowo 
nie ma drzew w wyniku interwencji 
człowieka takiej jak pozyskanie, lub z 
przyczyn naturalnych, lecz w przypadku 
którego można się spodziewać, że 
ponownie przekształci się w las;
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Poprawka 144
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (q)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(q) „las” oznacza teren o obszarze co 
najmniej 0,5 hektara, o zwarciu 
drzewostanu lub równoważnym stopniu 
zadrzewienia wynoszącym co najmniej 10 
procent obszaru, pokryty drzewami o 
potencjale wzrostu do co najmniej 5 
metrów w stanie dojrzałym w miejscu 
wzrostu, w tym grupy rosnących młodych
drzew naturalnych, lub plantacje, które 
jeszcze nie zwarcia drzewostanu lub 
równoważnego stopnia zadrzewienia
wynoszącego co najmniej 10 procent
obszaru lub wysokości drzew wynoszącej 
co najmniej 5 metrów, w tym każdy 
obszar, który zwykle stanowi część 
obszaru lasu, na którym tymczasowo nie 
ma drzew w wyniku interwencji człowieka 
takiej jak pozyskanie, lub z przyczyn 
naturalnych, lecz w przypadku którego
można się spodziewać, że ponownie
przekształci się w las;

(q) „las” oznacza teren o zwarciu 
drzewostanu (lub równoważnym stopniu 
zadrzewienia) wynoszącym ponad 10 
procent i obszar powyżej 0,5 hektara. 
Drzewa powinny móc osiągnąć wysokość
co najmniej 5 metrów w stanie dojrzałym
in situ. Las może składać się z 
zamkniętych formacji leśnych, gdzie 
drzewa różnych poziomów i podszycia 
leśnego pokrywają znaczną część 
powierzchni, lub otwartych formacji 
leśnych z pokrywą o stałej wegetacji, w
której pokrywa koron drzew przekracza 
10%. Młode naturalne drzewostany i 
wszystkie plantacje założone do celów 
leśniczych, które nie osiągnęły jeszcze
gęstości korony wynoszącej 10 procent lub
5 metrów wysokości drzew są objęte tą 
definicją, tak jak powierzchnie zwykle
tworzące część obszaru lasu tymczasowo
niezadrzewioną w wyniku interwencji 
człowieka takiej jak pozyskanie, lub z 
przyczyn naturalnych, lecz w przypadku
których można się spodziewać, że 
ponownie przekształcą się w las. Definicja 
„lasu” obejmuje: szkółki leśne i sady 
nasienne, które stanowią integralną część 
lasu; drogi leśne, wycięte trakty, pasy 
przeciwpożarowe i inne małe otwarte 
powierzchnie w lesie; las w parkach 
narodowych, rezerwatach naturalnych i 
innych obszarach chronionych takich jak 
obszary mające szczególne znaczenie pod 
względem środowiskowym naturalnym, 
naukowym, historycznym, kulturalnym 
lub duchowym; pasy wiatrochronne i pasy 
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ochronne drzew o powierzchni większej 
niż 0,5 hektara i o szerokości większej niż 
20 metrów, plantacje kauczuku i 
drzewostany dębu korkowego. Definicja 
„lasu” wyłącza obszary wykorzystywane 
głównie do praktyk rolniczych;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja ta powinna być zgodna z MCPFE/procesem Forest Europe, ponieważ państwa 
członkowskie muszą składać sprawozdania w ramach MCPFE/procesu Forest Europe 
zgodnie z tymi kryteriami. Zmiana systemu sprawozdawczości lub nałożenie obowiązku 
składania sprawozdań w inny/równoległy sposób spowodowałyby dodatkowe koszty. Ponadto 
byłoby źródłem dodatkowej biurokracji i kosztów dla państw członkowskich.

Poprawka 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (q)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(q) „las” oznacza teren o obszarze co 
najmniej 0,5 hektara, o zwarciu 
drzewostanu lub równoważnym stopniu 
zadrzewienia wynoszącym co najmniej 10
procent obszaru, pokryty drzewami o 
potencjale wzrostu do co najmniej 5 
metrów w stanie dojrzałym w miejscu 
wzrostu, w tym grupy rosnących młodych 
drzew naturalnych, lub plantacje, które 
jeszcze nie zwarcia drzewostanu lub 
równoważnego stopnia zadrzewienia
wynoszącego co najmniej 10 procent 
obszaru lub wysokości drzew wynoszącej 
co najmniej 5 metrów, w tym każdy 
obszar, który zwykle stanowi część 
obszaru lasu, na którym tymczasowo nie 
ma drzew w wyniku interwencji człowieka 
takiej jak pozyskanie, lub z przyczyn 
naturalnych, lecz w przypadku którego 
można się spodziewać, że ponownie 
przekształci się w las;

(q) „las” oznacza teren określony 
minimalnymi wartościami dla rozmiarów 
obszaru, o zwarciu drzewostanu lub 
równoważnym stopniu zadrzewienia i 
wysokości drzew, które to wartości nie 
przekraczają wartości określonych w 
decyzji 16/CMP/.1. Każde państwo 
członkowskie musi zgłosić swoje wartości 
Komisji nie później niż przed 
rozpoczęciem okresu rozliczania 
określonego w załączniku I. Las obejmuje 
obszary pokryte drzewami w miejscu 
wzrostu, w tym grupy rosnących młodych 
drzew naturalnych, lub plantacje, które 
jeszcze nie osiągnęły minimalnych 
wartości zwarcia drzewostanu lub 
równoważnego stopnia zadrzewienia lub
minimalnej wspomnianej powyżej
wysokości drzew, w tym każdy obszar, 
który zwykle stanowi część obszaru lasu, 
na którym tymczasowo nie ma drzew w 
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wyniku interwencji człowieka takiej jak 
pozyskanie, lub z przyczyn naturalnych, 
lecz w przypadku którego można się 
spodziewać, że ponownie przekształci się 
w las;

Or. en

Poprawka 146
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (q)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(q) „las” oznacza teren o obszarze co 
najmniej 0,5 hektara, o zwarciu 
drzewostanu lub równoważnym stopniu 
zadrzewienia wynoszącym co najmniej 10
procent obszaru, pokryty drzewami o 
potencjale wzrostu do co najmniej 5
metrów w stanie dojrzałym w miejscu 
wzrostu, w tym grupy rosnących młodych 
drzew naturalnych, lub plantacje, które 
jeszcze nie zwarcia drzewostanu lub 
równoważnego stopnia zadrzewienia 
wynoszącego co najmniej 10 procent
obszaru lub wysokości drzew wynoszącej
co najmniej 5 metrów, w tym każdy 
obszar, który zwykle stanowi część 
obszaru lasu, na którym tymczasowo nie 
ma drzew w wyniku interwencji człowieka 
takiej jak pozyskanie, lub z przyczyn 
naturalnych, lecz w przypadku którego 
można się spodziewać, że ponownie 
przekształci się w las;

(q) „las” oznacza minimalny teren o 
obszarze co najmniej 0,05-1,0 hektara, o 
zwarciu drzewostanu (lub równoważnym 
stopniu zadrzewienia) wynoszącym ponad 
10-30 procent obszaru, pokryty drzewami 
o potencjale wzrostu do co najmniej 2-5
metrów w stanie dojrzałym in situ. Las 
może składać się z zamkniętych formacji 
leśnych, gdzie drzewa różnych poziomów i 
podszycia leśnego pokrywają znaczną 
część powierzchni, lub otwartych formacji 
leśnych. Młode naturalne drzewostany i 
wszystkie plantacje, które nie osiągnęły
jeszcze gęstości korony wynoszącej 10-30
procent lub wysokości drzew wynoszącej
2-5 metrów są rozumiane także jako las,
tak jak obszary zwykle tworzące część 
obszaru lasu tymczasowo niezadrzewioną
w wyniku interwencji człowieka takiej jak 
pozyskanie, lub z przyczyn naturalnych, 
lecz w przypadku którego można się 
spodziewać, że ponownie przekształci się 
w las;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja lasu powinna być zgodna z definicją przyjętą w konwencji z Durbanu w sprawie 
zmiany klimatu.
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Poprawka 147
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (t)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(t) „zjawisko katastrofalne” oznacza 
jakiekolwiek nieantropogeniczne
wydarzenie lub okoliczność, prowadzące
do znacznych emisji z lasów lub gleb 
rolniczych, będące poza kontrolą danego
państwa członkowskiego, jeżeli to państwo 
członkowskie obiektywnie nie jest w stanie 
znacząco ograniczyć skutków emisji 
spowodowanych wydarzeniem lub 
okolicznością, także po jego/jej 
wystąpieniu;

(t) „zjawiska katastrofalne” oznacza 
jakiekolwiek nieantropogeniczne
wydarzenia lub nieantropogeniczne 
okoliczności. Do celów niniejszej decyzji 
są to takie wydarzenia lub okoliczności, 
które prowadzą do znacznych emisji z 
lasów i pozostają poza kontrolą i 
znaczącym wpływem państwa 
członkowskiego. Mogą one obejmować 
pożary lasów, plagi owadów, choroby 
roślin, ekstremalne zjawiska pogodowe 
i/lub zakłócenia geograficzne będące poza 
kontrolą państwa członkowskiego i 
pozostające poza jego znaczącym 
wpływem. Z ich zakresu wyłącza się 
pozyskanie i zalecane wypalanie;

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do konwencji z Durbanu w sprawie zmiany klimatu.

Poprawka 148
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (t a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ta) „poziom tła” oznacza średnią 
spójnych i początkowo pełnych szeregów 
czasowych składających się z emisji w 
latach 1990-2009 wynikających ze zjawisk 
katastrofalnych po zastosowaniu 
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wielokrotnego procesu w celu odrzucenia 
wyników odbiegających, na podstawie 
dwukrotnego odchylenia standardowego 
oscylującego wokół wartości średniej, aż 
do wyeliminowania wszystkich wyników 
odbiegających. Zamiennie państwa 
członkowskie mogą stosować przejrzyste i 
porównywalne metody specyficzne dla 
danego państwa, polegające na 
wykorzystywaniu spójnych i początkowo 
pełnych szeregów czasowych 
uwzględniających dane dla okresu 
obejmującego lata 1990-2009. We 
wszystkich metodach pomija się 
przewidywania odnośnie do kredytów 
netto w okresie rozliczeniowym. Jeśli 
poziom odniesienia dla gospodarki leśnej 
danego państwa członkowskiego nie 
uwzględnia poziomu tła emisji, do celów 
stosowania tła, o których mowa w art. 9 
ust. 2, wartość poziomu tła ustala się za 
pomocą pierwszej metody określonej 
powyżej.
Jeżeli poziom tła definiuje się w sposób 
podany powyżej, margines oznacza 
dwukrotne odchylenie standardowe 
szeregu czasowego definiującego poziom
tła. Jeżeli poziom tła definiuje się za 
pomocą metody specyficznej dla danego 
państwa lub poziom odniesienia danego 
państwa członkowskiego wynosi zero, to 
państwo członkowskie jest zobowiązane 
opisać sposób ustalania marginesu, w 
przypadku gdy taki margines jest 
potrzebny. We wszystkich metodach 
pomija się przewidywania odnośnie do 
kredytów netto w okresie rozliczeniowym.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja poziomu tła musi być wprowadzona w celu zachowania zgodności z konwencją z 
Durbanu w sprawie zmiany klimatu podpisaną przez wszystkie 27 państw członkowskich 
(wiąże się to również z innymi poprawkami do art. 9 poniżej).
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Poprawka 149
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (u)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(u) „czas połowicznego rozpadu” oznacza 
liczbę lat niezbędną, aby zawartość węgla 
w produkcie drzewnym zmalała do połowy 
jej pierwotnej wartości;

(u) „czas połowicznego rozpadu” oznacza 
liczbę lat niezbędną, aby ilość węgla
zmagazynowana w produkcie drzewnym 
zmalała do połowy jej pierwotnej wartości;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja Komisji jest technicznie nieścisła. Ilość węgla w rezerwuarze spada, ponieważ 
zmniejsza się liczba ton w rezerwuarze, a nie ilość węgla w produkcie.

Poprawka 150
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (u)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(u) „czas połowicznego rozpadu” oznacza 
liczbę lat niezbędną, aby zawartość węgla 
w drzewnym zmalała do połowy jej 
pierwotnej wartości;

(u) „czas połowicznego rozpadu” oznacza 
liczbę lat niezbędną, aby zawartość węgla 
w pozyskanych produktach drzewnych w 
ramach jednej z kategorii wymienionych
w art. 7 ust. 2 zmalała do połowy jej 
pierwotnej wartości;

Or. en

Poprawka 151
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 w 
celu zmiany definicji określonych w ust. 1 
niniejszego artykułu, mając na względzie 
aktualizację tych definicji w świetle zmian 
definicji przyjętych przez organy 
UNFCCC lub protokołu z Kioto lub 
innych wielostronnych porozumień w 
zakresie zmiany klimatu zawartych przez 
Unię.

skreślony

Or. pl

Poprawka 152
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 w 
celu zmiany definicji określonych w ust. 1 
niniejszego artykułu, mając na względzie 
aktualizację tych definicji w świetle zmian 
definicji przyjętych przez organy 
UNFCCC lub protokołu z Kioto lub 
innych wielostronnych porozumień w 
zakresie zmiany klimatu zawartych przez 
Unię.

skreślony

Or. en

Poprawka 153
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 w 
celu zmiany definicji określonych w ust. 1 
niniejszego artykułu, mając na względzie 
aktualizację tych definicji w świetle zmian 
definicji przyjętych przez organy 
UNFCCC lub protokołu z Kioto lub innych 
wielostronnych porozumień w zakresie
zmiany klimatu zawartych przez Unię.

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 w 
celu zmiany definicji określonych w ust. 1 
niniejszego artykułu, w celu zapewnienia 
spójności między tymi definicjami i 
wszelkimi zmianami odpowiednich
definicji przyjętych przez organy 
UNFCCC lub protokołu z Kioto lub innych 
wielostronnych porozumień pojawiających 
się w dziedzinie zmiany klimatu, do 
których Unia musi się stosować.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodność ram UE dla sektora LULUCF z międzynarodowymi zasadami ma zasadnicze 
znaczenie dla ułatwiania sprawozdawczości na szczeblu krajowym i unikania zakłóceń między 
poszczególnymi ramami. Dostosowanie do ram międzynarodowych (decyzja 16/CMP.1) 
ułatwiłoby sprawozdawczość na szczeblu krajowym i zapewniło spójność.

Poprawka 154
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 w 
celu zmiany definicji określonych w ust. 1 
niniejszego artykułu, mając na względzie 
aktualizację tych definicji w świetle zmian 
definicji przyjętych przez organy 
UNFCCC lub protokołu z Kioto lub innych 
wielostronnych porozumień w zakresie 
zmiany klimatu zawartych przez Unię.

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 w 
celu zmiany definicji określonych w ust. 1 
niniejszego artykułu, w celu zapewnienia 
spójności między tymi definicjami i 
wszelkimi zmianami odpowiednich
definicji przyjętych przez organy 
UNFCCC lub protokołu z Kioto w ramach 
UNFCCC, lub innych wielostronnych 
porozumień w zakresie zmiany klimatu 
zawartych przez Unię.

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodność ram UE dla sektora LULUCF z międzynarodowymi zasadami ma kluczowe 
znaczenie dla ułatwiania sprawozdawczości na szczeblu krajowym i unikania zakłóceń między 
poszczególnymi ramami. Dostosowanie do ram międzynarodowych (decyzja 16/CMP.1) jest 
zalecane w celu ułatwienia sprawozdawczości na szczeblu krajowym i zapewnienia spójności.

Poprawka 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 w 
celu zmiany definicji określonych w ust. 1 
niniejszego artykułu, mając na względzie 
aktualizację tych definicji w świetle zmian
definicji przyjętych przez organy 
UNFCCC lub protokołu z Kioto lub innych 
wielostronnych porozumień w zakresie 
zmiany klimatu zawartych przez Unię.

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 w 
celu zmiany definicji określonych w ust. 1 
niniejszego artykułu, mając na względzie 
aktualizację tych definicji zgodnie ze 
zmianami definicji przyjętych przez 
organy UNFCCC lub protokołu z Kioto lub 
innych wielostronnych porozumień w 
zakresie zmiany klimatu zawartych przez 
Unię.

Or. en

Poprawka 156
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek ustanowienia i prowadzenia 
rachunków dla sektora LULUCF

Zasady dotyczące ustanawiania i 
prowadzenia rachunków dla sektora 
LULUCF

Or. pl
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Poprawka 157
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla każdego okresu rozliczeniowego 
określonego w załączniku I państwa 
członkowskie ustanawiają i prowadzą 
rachunki prawidłowo odzwierciedlające 
poziom wszystkich emisji i pochłaniania 
wynikających z działalności na ich 
terytorium objętej następującymi 
kategoriami działalności:

Dla każdego okresu rozliczeniowego 
określonego w załączniku I państwa 
członkowskie ustanawiają i prowadzą 
rachunki prawidłowo odzwierciedlające 
poziom wszystkich emisji i pochłaniania 
wynikających z działalności na ich 
terytorium objętej następującymi trzema 
kategoriami działalności:

Or. en

(Wymaga głosowania wspólnie z innymi powiązanymi poprawkami tego samego autora do 
innych części tego artykułu).

Poprawka 158
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) zalesianie; (a) działalność leśna: zalesianie, ponowne 
zalesianie, wylesianie i gospodarka leśna;

Or. en

(Wymaga głosowania wspólnie z innymi powiązanymi poprawkami tego samego autora do 
innych części tego artykułu).

Poprawka 159
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) zalesianie; (a) zalesianie i ponowne zalesianie;

Or. en

Poprawka 160
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ponowne zalesianie; skreślona

Or. en

Poprawka 161
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ponowne zalesianie; (b) działalność rolnicza: gospodarka 
gruntami uprawnymi i pastwiskami;

Or. en

(Wymaga głosowania wspólnie z innymi powiązanymi poprawkami tego samego autora do 
innych części tego artykułu).

Poprawka 162
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wylesianie; (c) osuszanie i ponowne nawadnianie 
terenów podmokłych.

Or. en

(Wymaga głosowania wspólnie z innymi powiązanymi poprawkami tego samego autora do 
innych części tego artykułu).

Poprawka 163
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) gospodarka leśna; skreślona

Or. en

(Wymaga głosowania wspólnie z innymi powiązanymi poprawkami tego samego autora do 
innych części tego artykułu).

Poprawka 164
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) gospodarka leśna; (d) gospodarka leśna.

Or. pl

Poprawka 165
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) gospodarka gruntami uprawnymi; skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ustalono, że gospodarka gruntami uprawnymi i pastwiskami pozostanie dobrowolnie w 2 
okresie rozliczeniowym w ramach protokołu z Kioto. Istotne jest, by zasady na szczeblu UE 
były zgodne z zasadami rozliczania ustalonymi w ramach negocjacji międzynarodowych.

Poprawka 166
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) gospodarka gruntami uprawnymi; skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Tak jak ustalono na szczeblu międzynarodowym podczas konferencji ONZ dotyczącej klimatu, 
stosowanie zasad rozliczania do działalności związanej z pastwiskami i gruntami uprawnymi 
powinno się opierać na dobrowolności. Należy uwzględnić decyzje powzięte w tej kwestii.

Poprawka 167
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) gospodarka gruntami uprawnymi; skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Dostosowanie do porozumienia z Durban – zdecydowano, że jedynie działalność związana z 
gospodarką leśną będzie objęta obowiązkowym rozliczaniem. Wniosek Komisji wykracza poza 
zasady międzynarodowe i tym samym tworzy nowe zakłócenia dla państw członkowskich i 
podmiotów.

Poprawka 168
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) gospodarka gruntami uprawnymi; skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do porozumienia z Durban – zdecydowano, że jedynie działalność związana z 
gospodarką leśną będzie objęta obowiązkowym rozliczaniem.

Poprawka 169
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) gospodarka gruntami uprawnymi; skreślona

Or. de

Poprawka 170
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) gospodarka gruntami uprawnymi; skreślona

Or. pl

Poprawka 171
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) gospodarka gruntami uprawnymi; skreślona

Or. en

Poprawka 172
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) gospodarka gruntami uprawnymi; skreślona

Or. en

(Wymaga głosowania wspólnie z innymi powiązanymi poprawkami tego samego autora do 
innych części tego artykułu).

Poprawka 173
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) gospodarka gruntami uprawnymi; skreślona
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Or. en

Poprawka 174
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) gospodarka pastwiskami. skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ustalono, że gospodarka gruntami uprawnymi i pastwiskami pozostanie dobrowolnie w 2 
okresie rozliczeniowym w ramach protokołu z Kioto. Istotne jest, by zasady na szczeblu UE 
były zgodne z zasadami rozliczania ustalonymi w ramach negocjacji międzynarodowych.

Poprawka 175
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) gospodarka pastwiskami. skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Tak jak ustalono na szczeblu międzynarodowym podczas konferencji ONZ dotyczącej klimatu, 
stosowanie zasad rozliczania do działalności związanej z pastwiskami i gruntami uprawnymi 
powinno się opierać na dobrowolności. Należy uwzględnić decyzje powzięte w tej kwestii.

Poprawka 176
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (f)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) gospodarka pastwiskami. skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do konwencji z Durban w sprawie zmiany klimatu– zdecydowano, że jedynie 
działalność związana z gospodarką leśną będzie objęta obowiązkowym rozliczaniem. Wniosek 
Komisji wykracza poza zasady międzynarodowe i tym samym tworzy nowe zakłócenia dla 
państw członkowskich i podmiotów.

Poprawka 177
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) gospodarka pastwiskami. skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do porozumienia z Durban – zdecydowano, że jedynie działalność związana z 
gospodarką leśną będzie objęta obowiązkowym rozliczaniem.

Poprawka 178
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) gospodarka pastwiskami. skreślona

Or. de
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Poprawka 179
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) gospodarka pastwiskami. skreślona

Or. pl

Poprawka 180
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) gospodarka pastwiskami. skreślona

Or. en

Poprawka 181
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) gospodarka pastwiskami. skreślona

Or. en

(Wymaga głosowania wspólnie z innymi powiązanymi poprawkami tego samego autora do 
innych części tego artykułu).

Poprawka 182
Kārlis Šadurskis



PE492.911v01-00 78/86 AM\909081PL.doc

PL

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) gospodarka pastwiskami. skreślona

Or. en

Poprawka 183
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą również 
ustanowić i prowadzić rachunki 
prawidłowo odzwierciedlające poziom 
emisji i pochłaniania wynikających z 
odnowy szaty roślinnej oraz osuszania i 
ponownego nawadniania terenów 
podmokłych.

Państwa członkowskie mogą również 
ustanowić i prowadzić rachunki 
prawidłowo odzwierciedlające poziom 
emisji i pochłaniania wynikających z 
gospodarki gruntami uprawnymi i 
gospodarki pastwiskami, odnowy szaty 
roślinnej oraz osuszania i ponownego 
nawadniania terenów podmokłych.

Or. en

Poprawka 184
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą również 
ustanowić i prowadzić rachunki 
prawidłowo odzwierciedlające poziom 
emisji i pochłaniania wynikających z 
odnowy szaty roślinnej oraz osuszania i 
ponownego nawadniania terenów 
podmokłych.

Państwa członkowskie mogą również 
zdecydować ustanowić i prowadzić 
rachunki dla pierwszego okresu 
rozliczeniowego prawidłowo 
odzwierciedlające poziom emisji i 
pochłaniania wynikających z gospodarki 
gruntami uprawnymi i gospodarki 
pastwiskami, odnowy szaty roślinnej oraz 
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osuszania i ponownego nawadniania 
terenów podmokłych.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do konwencji z Durban w sprawie zmiany klimatu– zdecydowano, że jedynie 
działalność związana z gospodarką leśną będzie objęta obowiązkowym rozliczaniem. Wniosek 
Komisji wykracza poza zasady międzynarodowe i tym samym tworzy nowe zakłócenia dla 
państw członkowskich i podmiotów.

Poprawka 185
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą również
ustanowić i prowadzić rachunki 
prawidłowo odzwierciedlające poziom 
emisji i pochłaniania wynikających z 
odnowy szaty roślinnej oraz osuszania i 
ponownego nawadniania terenów 
podmokłych.

Państwa członkowskie mogą również 
ustanowić i prowadzić rachunki 
prawidłowo odzwierciedlające poziom 
emisji i pochłaniania wynikających z 
gospodarki gruntami uprawnymi, 
gospodarki pastwiskami, odnowy szaty 
roślinnej oraz osuszania i ponownego 
nawadniania terenów podmokłych.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do porozumienia z Durban.

Poprawka 186
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą również 
ustanowić i prowadzić rachunki 

Państwa członkowskie mogą również 
ustanowić i prowadzić rachunki 
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prawidłowo odzwierciedlające poziom 
emisji i pochłaniania wynikających z 
odnowy szaty roślinnej oraz osuszania i 
ponownego nawadniania terenów 
podmokłych.

prawidłowo odzwierciedlające poziom 
emisji i pochłaniania wynikających z 
gospodarki gruntami uprawnymi i 
pastwiskami, odnowy szaty roślinnej oraz 
osuszania i ponownego nawadniania 
terenów podmokłych.

Or. de

Poprawka 187
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą również 
ustanowić i prowadzić rachunki 
prawidłowo odzwierciedlające poziom 
emisji i pochłaniania wynikających z 
odnowy szaty roślinnej oraz osuszania i
ponownego nawadniania terenów 
podmokłych.

Państwa członkowskie mogą również 
ustanowić i prowadzić na zasadzie 
dobrowolności rachunki prawidłowo 
odzwierciedlające poziom emisji i 
pochłaniania wynikających z gospodarki 
gruntami uprawnymi, gospodarki 
pastwiskami, odnowy szaty roślinnej oraz 
osuszania i ponownego nawadniania 
terenów podmokłych.

Or. pl

Poprawka 188
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą również 
ustanowić i prowadzić rachunki 
prawidłowo odzwierciedlające poziom 
emisji i pochłaniania wynikających z 
odnowy szaty roślinnej oraz osuszania i 
ponownego nawadniania terenów 
podmokłych.

Państwa członkowskie mogą również 
ustanowić i prowadzić rachunki 
prawidłowo odzwierciedlające poziom 
emisji i pochłaniania wynikających z 
gospodarki gruntami uprawnymi, 
gospodarki pastwiskami, odnowy szaty 
roślinnej oraz osuszania i ponownego 
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nawadniania terenów podmokłych.

Or. en

Poprawka 189
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą również
ustanowić i prowadzić rachunki
prawidłowo odzwierciedlające poziom
emisji i pochłaniania wynikających z 
odnowy szaty roślinnej oraz osuszania i 
ponownego nawadniania terenów 
podmokłych.

Państwa członkowskie mogą ustanowić i 
prowadzić rachunki dla emisji i 
pochłaniania wynikających z odnowy szaty 
roślinnej.

Or. en

(Wymaga głosowania wspólnie z innymi powiązanymi poprawkami tego samego autora do 
innych części tego artykułu).

Poprawka 190
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą również 
ustanowić i prowadzić rachunki 
prawidłowo odzwierciedlające poziom 
emisji i pochłaniania wynikających z 
odnowy szaty roślinnej oraz osuszania i 
ponownego nawadniania terenów 
podmokłych.

Państwa członkowskie mogą również 
przygotować i prowadzić rachunki 
prawidłowo odzwierciedlające poziom 
emisji i pochłaniania wynikających z 
gospodarki gruntami uprawnymi, 
gospodarki pastwiskami, odnowy szaty 
roślinnej oraz osuszania i ponownego 
nawadniania terenów podmokłych.

Or. en
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Poprawka 191
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie uwzględniają w 
swoich rachunkach daną działalność, o 
której mowa w ust. 1, od początku 
prowadzenia tej działalności lub od dnia 1 
stycznia 2013 r., w zależności od tego,
która z tych dat jest późniejsza.

3. Państwa członkowskie uwzględniają w 
swoich rachunkach wszelką działalność, o 
której mowa w ust. 1, od początku 
prowadzenia tej działalności lub od
początku okresu rozliczeniowego, w 
zależności od tego, który z terminów 
następuje później.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do konwencji z Durbanu w sprawie zmiany klimatu.

Poprawka 192
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. 3. Państwa członkowskie uwzględniają 
w swoich rachunkach daną działalność, o 
której mowa w ust. 1, od początku 
prowadzenia tej działalności lub od dnia 1 
stycznia 2013 r., w zależności od tego, 
która z tych dat jest późniejsza.

3. Państwa członkowskie uwzględniają w 
swoich rachunkach daną działalność, o 
której mowa w ust. 1, od początku 
prowadzenia tej działalności lub od dnia 1 
stycznia 2014 r., w zależności od tego, 
która z tych dat jest późniejsza.

Or. it

Poprawka 193
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólne zasady rozliczania Rozliczenia działalności sektora LULUCF

Or. en

Uzasadnienie

Celem tego wniosku w sprawie decyzji jest dostarczenie państwom członkowskim ram dla 
polepszenia krajowych wykazach gazów cieplarnianych (szczególnie LULUCF). Chodzi 
zatem o „wykonywanie”, a nie o wyznaczanie celów. Dlatego należy użyć terminu 
„sprawozdawczość” zamiast „rozliczenia”, ale w celu obliczenia środków, jakie mogą 
dostarczyć poszczególne działania (np. „gospodarka leśna” to pochłaniacz) sformułowanie 
użyte w tytule art. 3 jest właściwsze: „...prowadzenia rachunków dla sektora LULUCF”, 
jeżeli odnosi się to ogólnie do sektora LULUCF, a nie tylko do gospodarki leśnej.

Poprawka 194
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Emisje i pochłanianie wynikające z 
jakiegokolwiek rodzaju działalności 
należącej do jednej lub kilku kategorii, o 
których mowa w art. 3 ust. 1, rozlicza się 
wyłącznie w ramach jednej kategorii.

2. Emisje i pochłanianie wynikające z 
jakiegokolwiek rodzaju działalności 
należącej do jednej lub kilku kategorii, o 
których mowa w art. 3 ust. 1, rozlicza się 
wyłącznie w ramach jednej kategorii, aby 
zapobiec podwójnemu rozliczaniu.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że podwójnego rozliczania należy bezwzględnie unikać.

Poprawka 195
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
wszelkie korekty techniczne lub 
przeprowadzają ponowne obliczenia 
niezbędne w celu uwzględnienia w swoich 
już istniejących lub nowo utworzonych 
rachunkach, chyba że są one wyłączone, 
rezerwuarów węgla, o których mowa w 
niniejszym ustępie, oraz gazów 
cieplarnianych, o których mowa w art. 3 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 196
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą jednak 
zdecydować o nieuwzględnianiu w 
rachunkach zmian zasobów węgla dla 
rezerwuarów węgla wymienionych w lit. 
a)-e) akapitu pierwszego, jeżeli rezerwuar 
węgla nie jest malejącym pochłaniaczem 
ani źródłem. Państwa członkowskie 
uznają, że rezerwuar węgla nie jest 
malejącym pochłaniaczem ani źródłem 
wyłącznie, jeżeli zostało to wykazane na 
podstawie przejrzystych i weryfikowalnych 
danych.

Państwa członkowskie mogą jednak 
zdecydować o nieuwzględnianiu w 
rachunkach zmian zasobów węgla dla 
rezerwuarów węgla wymienionych w lit. 
a)-e) akapitu pierwszego, jeżeli rozliczenie 
tych rezerwuarów węgla nie spowoduje 
rozliczonych emisji i zostało to wykazane
na podstawie przejrzystych i 
weryfikowalnych danych..

Or. en

Poprawka 197
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 w 
celu zmiany załącznika I w celu dodania
okresów rozliczeniowych oraz 
zapewnienia spójności między tymi 
okresami i odpowiednimi okresami 
mającymi zastosowanie do zobowiązań 
Unii w zakresie redukcji emisji w innych 
sektorach.

7. Wszelkie zmiany zasad rozliczania 
określonych w niniejszym artykule, w tym 
zmiany dotyczące okresów 
rozliczeniowych określonych w załączniku 
I, przyjmuje się zgodnie ze zwykłą 
procedurą ustawodawczą.

Or. en

Uzasadnienie

Zasady rozliczania określone w niniejszym artykule oraz w załączniku I mają zasadnicze 
znaczenie dla funkcjonowania tej decyzji, dlatego wszelkie zmiany tych zasad powinno się 
przyjmować zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.

Poprawka 198
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 w 
celu zmiany załącznika I w celu dodania
okresów rozliczeniowych oraz 
zapewnienia spójności między tymi 
okresami i odpowiednimi okresami 
mającymi zastosowanie do zobowiązań 
Unii w zakresie redukcji emisji w innych 
sektorach.

7. Wszelkie zmiany obowiązku 
ustanawiania i prowadzenia rozliczeń dla 
sektora LULUCF określonych w 
niniejszym artykule, w tym zmiany 
dotyczące okresów rozliczeniowych
określonych w załączniku I, przyjmuje się 
zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ zasady rozliczania określone w niniejszym artykule oraz w załączniku I mają 
zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania tej decyzji, wszelkie zmiany tych zasad powinno się 
przyjmować zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.
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