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Poprawka 199
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nie później niż rok przed zakończeniem 
każdego okresu rozliczeniowego państwa 
członkowskie zgłaszają Komisji 
proponowane zmienione poziomy 
odniesienia na następny okres 
rozliczeniowy zgodnie z metodyką 
określoną w decyzji -/CMP.7 stosowaną w 
celu obliczenia poziomów odniesienia 
określonych w tej decyzji.

4. W okresie po 2020 roku przyjmuje się 
kompleksowe rozliczanie w oparciu o 
grunty.

 Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z porozumieniem osiągniętym na szczycie w Durbanie w 2011 r. wszystkie strony 
UNFCCC będą w okresie po 2020 r. podlegały nowym ramom prawnym. Ponieważ 
obowiązujące zasady rozliczania ustanowione w protokole z Kioto, które uwzględniają 
(częściowo) zmiany zasobów dwutlenku węgla w sektorze LULUCF, zostaną zastąpione przez 
nowy instrument i nowe cele, należy wprowadzić kompleksowe rozliczanie emisji w oparciu o 
grunty.

Poprawka 200
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nie później niż rok przed zakończeniem 
każdego okresu rozliczeniowego państwa 
członkowskie zgłaszają Komisji 
proponowane zmienione poziomy 
odniesienia na następny okres 
rozliczeniowy zgodnie z metodyką 
określoną w decyzji -/CMP.7 stosowaną w 
celu obliczenia poziomów odniesienia 
określonych w tej decyzji.

4. Nie później niż rok przed zakończeniem 
każdego okresu rozliczeniowego państwa 
członkowskie zgłaszają Komisji zmienione 
poziomy odniesienia na następny okres 
rozliczeniowy zgodnie z metodyką 
określoną w decyzji -/CMP.7 stosowaną w 
celu obliczenia poziomów odniesienia 
określonych w tej decyzji.
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Or. en

Poprawka 201
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nie później niż rok przed zakończeniem 
każdego okresu rozliczeniowego państwa 
członkowskie zgłaszają Komisji 
proponowane zmienione poziomy 
odniesienia na następny okres 
rozliczeniowy zgodnie z metodyką 
określoną w decyzji -/CMP.7 stosowaną w 
celu obliczenia poziomów odniesienia 
określonych w tej decyzji.

4. Poziomy odniesienia dotyczące 
gospodarki leśnej odpowiadają poziomom 
ustanowionym na mocy aktów przyjętych 
przez organy UNFCCC lub protokołu z 
Kioto. Nie później niż rok przed 
zakończeniem każdego okresu 
rozliczeniowego państwa członkowskie 
zgłaszają Komisji nowe poziomy 
odniesienia na następny okres 
rozliczeniowy zgodnie z procedurą i
metodyką określoną w decyzjach 2/CMP.6 
i 2/CMP.7 stosowaną w celu obliczenia 
poziomów odniesienia określonych w 
decyzji 2/CMP.7.

Or. en

Poprawka 202
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nie później niż rok przed zakończeniem 
każdego okresu rozliczeniowego państwa 
członkowskie zgłaszają Komisji 
proponowane zmienione poziomy 
odniesienia na następny okres 
rozliczeniowy zgodnie z metodyką 
określoną w decyzji -/CMP.7 stosowaną w 
celu obliczenia poziomów odniesienia 
określonych w tej decyzji.

4. Nie później niż rok przed zakończeniem 
każdego okresu rozliczeniowego państwa 
członkowskie zgłaszają Komisji nowe
poziomy odniesienia na następny okres 
rozliczeniowy zgodnie z procedurą i
metodyką określoną w decyzjach 2/CMP.6 
i 2/CMP.7 stosowaną w celu obliczenia 
poziomów odniesienia określonych w 
decyzji 2/CMP.7. Poziomy odniesienia 
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dotyczące gospodarki leśnej odpowiadają 
poziomom ustanowionym na mocy aktów 
przyjętych przez organy UNFCCC lub 
protokołu z Kioto.

Or. en

Poprawka 203
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nie później niż rok przed zakończeniem 
każdego okresu rozliczeniowego państwa 
członkowskie zgłaszają Komisji 
proponowane zmienione poziomy 
odniesienia na następny okres 
rozliczeniowy zgodnie z metodyką 
określoną w decyzji -/CMP.7 stosowaną w 
celu obliczenia poziomów odniesienia 
określonych w tej decyzji.

4. Nie później niż rok przed zakończeniem 
każdego okresu rozliczeniowego państwa 
członkowskie zgłaszają Komisji zmienione 
poziomy odniesienia na następny okres 
rozliczeniowy zgodnie z metodyką 
określoną w decyzji -/CMP.7 stosowaną w 
celu obliczenia poziomów odniesienia 
określonych w tej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny przedstawiać poziomy odniesienia, a nie proponowane 
poziomy odniesienia, ponieważ jest to kwestia związana z pomocniczością.

Poprawka 204
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli stosowne postanowienia decyzji -
/CMP.7 ulegną zmianie, państwa 
członkowskie zgłaszają Komisji 
proponowane zmienione poziomy 

5. Jeżeli stosowne postanowienia decyzji -
/CMP.7 ulegną zmianie, państwa 
członkowskie zgłaszają Komisji zmienione 
poziomy odniesienia uwzględniające te 
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odniesienia uwzględniające te zmiany nie 
później niż sześć miesięcy po przyjęciu 
zmian.

zmiany nie później niż sześć miesięcy po 
przyjęciu zmian.

Or. en

Poprawka 205
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli stosowne postanowienia decyzji -
/CMP.7 ulegną zmianie, państwa 
członkowskie zgłaszają Komisji 
proponowane zmienione poziomy 
odniesienia uwzględniające te zmiany nie 
później niż sześć miesięcy po przyjęciu 
zmian.

5. Jeżeli stosowne postanowienia decyzji -
2/CMP.7 ulegną zmianie, wywołując 
skutki w zakresie składania corocznych 
sprawozdań, w tym historycznych danych 
dotyczących gospodarki leśnej, państwa 
członkowskie dokonują korekt zgodnie z 
przepisami decyzji 2/CMP.7.

Or. en

Poprawka 206
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli stosowne postanowienia decyzji -
/CMP.7 ulegną zmianie, państwa 
członkowskie zgłaszają Komisji 
proponowane zmienione poziomy 
odniesienia uwzględniające te zmiany nie 
później niż sześć miesięcy po przyjęciu 
zmian.

5. Jeżeli stosowne postanowienia decyzji -
2/CMP.7 ulegną zmianie, wywołując 
skutki w zakresie składania corocznych 
sprawozdań, w tym historycznych danych 
dotyczących gospodarki leśnej, państwa 
członkowskie dokonują korekt zgodnie z 
przepisami decyzji 2/CMP.7.

Or. en
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Poprawka 207
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli stosowne postanowienia decyzji -
/CMP.7 ulegną zmianie, państwa 
członkowskie zgłaszają Komisji 
proponowane zmienione poziomy 
odniesienia uwzględniające te zmiany nie 
później niż sześć miesięcy po przyjęciu 
zmian.

5. Jeżeli stosowne postanowienia decyzji -
/CMP.7 ulegną zmianie, państwa 
członkowskie zgłaszają Komisji zmienione 
poziomy odniesienia uwzględniające te 
zmiany nie później niż sześć miesięcy po 
przyjęciu zmian.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny przedstawiać poziomy odniesienia, a nie proponowane 
poziomy odniesienia, ponieważ jest to kwestia związana z pomocniczością.

Poprawka 208
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli udostępniona zostanie poprawiona 
metodyka umożliwiająca państwom 
członkowskim obliczenie poziomów 
odniesienia w sposób o wiele bardziej 
dokładny, lub w przypadku znacznej 
poprawy jakości danych dostępnych w 
państwie członkowskim, dane państwo 
członkowskie niezwłocznie zgłasza 
Komisji proponowane zmienione poziomy 
odniesienia uwzględniające te zmiany.

6. Jeżeli udostępniona zostanie poprawiona 
metodyka umożliwiająca państwom 
członkowskim obliczenie poziomów 
odniesienia w sposób o wiele bardziej 
dokładny, lub w przypadku znacznej 
poprawy jakości danych dostępnych w 
państwie członkowskim, dane państwo 
członkowskie niezwłocznie zgłasza 
Komisji zmienione poziomy odniesienia 
uwzględniające te zmiany.

Or. en
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Poprawka 209
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli udostępniona zostanie poprawiona 
metodyka umożliwiająca państwom 
członkowskim obliczenie poziomów 
odniesienia w sposób o wiele bardziej 
dokładny, lub w przypadku znacznej 
poprawy jakości danych dostępnych w 
państwie członkowskim, dane państwo 
członkowskie niezwłocznie zgłasza 
Komisji proponowane zmienione poziomy 
odniesienia uwzględniające te zmiany.

6. Jeżeli udostępniona zostanie poprawiona 
metodyka umożliwiająca państwom 
członkowskim obliczenie poziomów 
odniesienia dotyczących rocznych emisji i 
pochłaniania emisji w gospodarce leśnej 
w sposób o wiele bardziej dokładny, lub w 
przypadku znacznej poprawy jakości 
danych dostępnych w państwie 
członkowskim, dane państwo 
członkowskie dokonuje technicznej 
korekty zgodnie z przepisami decyzji 
2/CMP.7.

Or. en

Poprawka 210
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli udostępniona zostanie poprawiona 
metodyka umożliwiająca państwom 
członkowskim obliczenie poziomów 
odniesienia w sposób o wiele bardziej 
dokładny, lub w przypadku znacznej 
poprawy jakości danych dostępnych w 
państwie członkowskim, dane państwo 
członkowskie niezwłocznie zgłasza 
Komisji proponowane zmienione poziomy 
odniesienia uwzględniające te zmiany.

6. Jeżeli udostępniona zostanie poprawiona 
metodyka umożliwiająca państwom 
członkowskim obliczenie poziomów 
odniesienia dotyczących rocznych emisji i 
pochłaniania emisji w gospodarce leśnej 
w sposób o wiele bardziej dokładny, lub w 
przypadku znacznej poprawy jakości 
danych dostępnych w państwie 
członkowskim, dane państwo 
członkowskie dokonuje technicznej 
korekty zgodnie z przepisami decyzji 
2/CMP.7.

Or. en



AM\909714PL.doc 9/70 PE494.534v01-00

PL

Poprawka 211
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli udostępniona zostanie poprawiona 
metodyka umożliwiająca państwom 
członkowskim obliczenie poziomów 
odniesienia w sposób o wiele bardziej 
dokładny, lub w przypadku znacznej 
poprawy jakości danych dostępnych w 
państwie członkowskim, dane państwo 
członkowskie niezwłocznie zgłasza 
Komisji proponowane zmienione poziomy 
odniesienia uwzględniające te zmiany.

6. Jeżeli udostępniona zostanie poprawiona 
metodyka umożliwiająca państwom 
członkowskim obliczenie poziomów 
odniesienia w sposób o wiele bardziej 
dokładny, lub w przypadku znacznej 
poprawy jakości danych dostępnych w 
państwie członkowskim, dane państwo 
członkowskie niezwłocznie zgłasza 
Komisji zmienione poziomy odniesienia 
uwzględniające te zmiany.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny przedstawiać poziomy odniesienia, a nie proponowane 
poziomy odniesienia, ponieważ jest to kwestia związana z pomocniczością.

Poprawka 212
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dla celów ust. 4, 5 i 6 państwa 
członkowskie określają ilość rocznych 
emisji wynikających ze zjawisk 
katastrofalnych, które zostały 
uwzględnione w proponowanych
zmienionych poziomach odniesienia, oraz 
sposób oszacowania tej ilości.

7. Dla celów ust. 4, 5 i 6 państwa 
członkowskie określają ilość rocznych 
emisji wynikających ze zjawisk 
katastrofalnych, które zostały 
uwzględnione w zmienionych poziomach 
odniesienia, oraz sposób oszacowania tej 
ilości.

Or. en
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Poprawka 213
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dla celów ust. 4, 5 i 6 państwa 
członkowskie określają ilość rocznych 
emisji wynikających ze zjawisk 
katastrofalnych, które zostały 
uwzględnione w proponowanych 
zmienionych poziomach odniesienia, oraz 
sposób oszacowania tej ilości.

7. Dla celów ust. 4 państwa członkowskie 
określają ilość rocznych emisji 
wynikających ze zjawisk katastrofalnych, 
które zostały uwzględnione w 
proponowanych zmienionych poziomach 
odniesienia, oraz sposób oszacowania tej 
ilości.

Or. en

Poprawka 214
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dla celów ust. 4, 5 i 6 państwa 
członkowskie określają ilość rocznych 
emisji wynikających ze zjawisk 
katastrofalnych, które zostały 
uwzględnione w proponowanych 
zmienionych poziomach odniesienia, oraz 
sposób oszacowania tej ilości.

7. Dla celów ust. 4 państwa członkowskie 
określają ilość rocznych emisji 
wynikających ze zjawisk katastrofalnych, 
które zostały uwzględnione w 
proponowanych zmienionych poziomach 
odniesienia, oraz sposób oszacowania tej 
ilości.

Or. en

Poprawka 215
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dla celów ust. 4, 5 i 6 państwa 
członkowskie określają ilość rocznych 
emisji wynikających ze zjawisk 
katastrofalnych, które zostały 
uwzględnione w proponowanych
zmienionych poziomach odniesienia, oraz 
sposób oszacowania tej ilości.

7. Dla celów ust. 4, 5 i 6 państwa 
członkowskie określają ilość rocznych 
emisji wynikających ze zjawisk 
katastrofalnych, które zostały 
uwzględnione w zmienionych poziomach 
odniesienia, oraz sposób oszacowania tej 
ilości.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny przedstawiać poziomy odniesienia, a nie proponowane 
poziomy odniesienia, ponieważ jest to kwestia związana z pomocniczością.

Poprawka 216
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja weryfikuje dokładność 
proponowanych zmienionych poziomów 
odniesienia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest uniknięcie powielania obowiązków sprawozdawczych państw członkowskich w 
związku z weryfikacją poziomów odniesienia.

Poprawka 217
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja weryfikuje dokładność 
proponowanych zmienionych poziomów 
odniesienia.

skreślony

Or. en

Poprawka 218
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja weryfikuje dokładność 
proponowanych zmienionych poziomów
odniesienia.

8. Komisja stosuje zmienione poziomy
odniesienia, określone w procesie 
UNFCCC.

Or. en

Uzasadnienie

UE przyjęła obowiązujące poziomy odniesienia w procesie UNFCCC i powinna ich 
przestrzegać.

Poprawka 219
Riikka Manner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja weryfikuje dokładność 
proponowanych zmienionych poziomów
odniesienia.

8. Komisja wykorzystuje poziomy
odniesienia zmienione w procesie 
UNFCCC (ramowej konwencji ONZ w 
sprawie zmian klimatu).

Or. fi



AM\909714PL.doc 13/70 PE494.534v01-00

PL

Poprawka 220
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja weryfikuje dokładność 
proponowanych zmienionych poziomów 
odniesienia.

8. Do celów ust. 4 i w przypadku gdy 
organy UNFCCC lub protokołu z Kioto 
lub inne organy, które je zastąpiły, nie 
ustanowiły odpowiednich poziomów 
odniesienia dla gospodarki leśnej,
Komisja weryfikuje dokładność nowych
poziomów odniesienia.

Or. en

Poprawka 221
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja weryfikuje dokładność 
proponowanych zmienionych poziomów 
odniesienia.

8. Do celów ust. 4 i w przypadku gdy 
organy UNFCCC lub organy protokołu z 
Kioto lub inne organy, które je zastępują, 
nie ustanowiły odpowiednich poziomów 
odniesienia dla gospodarki leśnej,
Komisja weryfikuje dokładność nowych
poziomów odniesienia.

Or. en

Poprawka 222
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 
w celu aktualizacji, w stosownych 
przypadkach, poziomów odniesienia, o 
których mowa w załączniku II.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poziomy odniesienia mogą być ustalane tylko przez państwa członkowskie.

Poprawka 223
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 
w celu aktualizacji, w stosownych 
przypadkach, poziomów odniesienia, o 
których mowa w załączniku II.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

UE przyjęła obowiązujące poziomy odniesienia w procesie UNFCCC i powinna ich 
przestrzegać.

Poprawka 224
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 
w celu aktualizacji, w stosownych 
przypadkach, poziomów odniesienia, o 
których mowa w załączniku II.

skreślony

Or. en

Poprawka 225
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 
w celu aktualizacji, w stosownych 
przypadkach, poziomów odniesienia, o 
których mowa w załączniku II.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany zasad rozliczania dla gospodarki leśnej określonych w art. 6, w tym zmiany dotyczące 
poziomów odniesienia określonych w załączniku II, przyjmuje się zgodnie ze zwykłą 
procedurą ustawodawczą.

Poprawka 226
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 
w celu aktualizacji, w stosownych 

skreślony 
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przypadkach, poziomów odniesienia, o 
których mowa w załączniku II.

Or. sv

Poprawka 227
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 
w celu aktualizacji, w stosownych 
przypadkach, poziomów odniesienia, o 
których mowa w załączniku II.

skreślony

Or. en

Poprawka 228
Riikka Manner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 
w celu aktualizacji, w stosownych 
przypadkach, poziomów odniesienia, o 
których mowa w załączniku II.

9. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 w 
celu aktualizacji poziomów odniesienia, o 
których mowa w załączniku II, w świetle 
zmian poziomów odniesienia przyjętych 
przez organy UNFCCC lub protokołu z 
Kioto.

Or. en

Uzasadnienie

Poziomy odniesienia przyjęto w ramach UNFCCC. Komisja Europejska nie może zmienić 
tych poziomów odniesienia, jeżeli zmiana ta nie została uzgodniona na szczeblu 
międzynarodowym.



AM\909714PL.doc 17/70 PE494.534v01-00

PL

Poprawka 229
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 
w celu aktualizacji, w stosownych 
przypadkach, poziomów odniesienia, o 
których mowa w załączniku II.

9. W przypadku braku decyzji organów 
UNFCCC lub protokołu z Kioto w sprawie 
poziomów odniesienia dla gospodarki 
leśnej Komisja rozpoczyna procedurę z 
udziałem państw członkowskich w celu 
określenia poziomów odniesienia. 

Or. en

Poprawka 230
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Państwa członkowskie odnotowują na 
rachunkach dotyczących gospodarki 
leśnej wpływ każdej zmiany załącznika II 
w odniesieniu do całego stosownego 
okresu rozliczeniowego.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka pozwala na doprecyzowanie obowiązków sprawozdawczych.

Poprawka 231
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapisują na 
rachunkach ustanowionych zgodnie z art. 3 
ust. 1 emisje z pozyskanych produktów 
drzewnych zawierających związki węgla w 
dniu 1 stycznia 2013 r., nawet jeżeli takie 
pozyskane produkty drzewne zostały 
pozyskane przed tą datą.

1. Państwa członkowskie zapisują na 
rachunkach ustanowionych zgodnie z art. 3 
ust. 1 emisje z pozyskanych produktów 
drzewnych zawierających związki węgla w 
dniu 1 stycznia 2014 r., nawet jeżeli takie 
pozyskane produkty drzewne zostały 
pozyskane przed tą datą.

Or. it

Poprawka 232
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapisują na 
rachunkach ustanowionych zgodnie z art. 3 
ust. 1 emisje z pozyskanych produktów 
drzewnych zawierających związki węgla w 
dniu 1 stycznia 2013 r., nawet jeżeli takie 
pozyskane produkty drzewne zostały 
pozyskane przed tą datą.

1. Państwa członkowskie zapisują na 
rachunkach ustanowionych zgodnie z art. 3 
ust. 1 emisje z pozyskanych produktów 
drzewnych zawierających związki węgla w 
dniu 1 stycznia 2013 r., nawet jeżeli takie 
pozyskane produkty drzewne zostały 
pozyskane przed tą datą, oraz dokonują 
rozróżnienia pomiędzy produktami 
pozyskanymi w wyniku wylesiania i 
produktami pochodzącymi z gospodarki 
leśnej.

Or. en

Poprawka 233
Gaston Franco, Sophie Auconie

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapisują na 1. Pozyskane produkty drzewne jako takie 
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rachunkach ustanowionych zgodnie z art. 3 
ust. 1 emisje z pozyskanych produktów 
drzewnych zawierających związki węgla w 
dniu 1 stycznia 2013 r., nawet jeżeli takie 
pozyskane produkty drzewne zostały 
pozyskane przed tą datą.

nie są uznawane za emisje gazów 
cieplarnianych. Państwa członkowskie
zapisują na rachunkach ustanowionych 
zgodnie z art. 3 ust. 1 emisje z 
pozyskanych produktów drzewnych 
zawierających związki węgla w dniu 1 
stycznia 2013 r., nawet jeżeli takie 
pozyskane produkty drzewne zostały 
pozyskane przed tą datą.

Or. en

Uzasadnienie

Przy pozyskiwaniu drewna i jego przetwarzaniu na produkty drzewne, część dwutlenku węgla 
zawartego w biomasie pozostaje nadal związana w tych produktach do momentu ich rozkładu 
lub spalenia. „Produkty drzewne same w sobie nie są pochłaniaczami dwutlenku węgla, lecz 
raczej magazynami, do których trafia dwutlenek węgla pochodzący z fotosyntezy” jak wynika 
z informacji podanych przez UNFCCC.

Poprawka 234
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) papieru; (a) celulozy i papieru;

Or. de

Uzasadnienie

Obok papieru ważną rolę odgrywa celuloza. W statystykach wyodrębniona jest z reguły 
kategoria dla tej grupy produktów.

Poprawka 235
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (c a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) drewna do produkcji energii.

Or. de

Poprawka 236
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) energii drzewnej

Or. en

Poprawka 237
Riikka Manner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamiast wartości połowicznego rozpadu 
określonych w załączniku III państwa 
członkowskie mogą stosować wartości 
połowicznego rozpadu odpowiednie dla 
poszczególnych państw, pod warunkiem, 
że wartości te zostały określone przez 
państwa członkowskie na podstawie 
przejrzystych i weryfikowalnych danych.

Zamiast metodyk i wartości połowicznego 
rozpadu określonych w załączniku III 
państwa członkowskie mogą stosować 
metodyki i wartości połowicznego rozpadu 
odpowiednie dla poszczególnych państw, 
pod warunkiem, że te metodyki i wartości 
zostały określone przez państwa 
członkowskie na podstawie przejrzystych i 
weryfikowalnych danych oraz że 
stosowane metodyki są co najmniej tak 
szczegółowe i dokładne jak metodyki 
wskazane powyżej.

Or. en
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Poprawka 238
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamiast wartości połowicznego rozpadu 
określonych w załączniku III państwa 
członkowskie mogą stosować wartości 
połowicznego rozpadu odpowiednie dla 
poszczególnych państw, pod warunkiem, 
że wartości te zostały określone przez 
państwa członkowskie na podstawie 
przejrzystych i weryfikowalnych danych.

Zamiast metodyk i wartości połowicznego 
rozpadu określonych w załączniku III 
państwa członkowskie mogą stosować 
metodyki i wartości połowicznego rozpadu 
odpowiednie dla poszczególnych państw, 
pod warunkiem, że wartości te zostały 
określone przez państwa członkowskie na 
podstawie przejrzystych i weryfikowalnych 
metodyk i danych i że są one co najmniej 
tak szczegółowe i dokładne jak te 
określone w załączniku III.

Or. en

Poprawka 239
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamiast wartości połowicznego rozpadu 
określonych w załączniku III państwa
członkowskie mogą stosować wartości 
połowicznego rozpadu odpowiednie dla 
poszczególnych państw, pod warunkiem, 
że wartości te zostały określone przez 
państwa członkowskie na podstawie 
przejrzystych i weryfikowalnych danych.

Zamiast wartości połowicznego rozpadu 
określonych w załączniku III państwa 
członkowskie mogą stosować wartości 
połowicznego rozpadu i metody
odpowiednie dla poszczególnych państw, 
pod warunkiem, że wartości te zostały 
określone przez państwa członkowskie na 
podstawie przejrzystych i weryfikowalnych 
danych.

Or. sv

Poprawka 240
Christofer Fjellner
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na rachunkach dotyczących wywożonych 
pozyskanych produktów drzewnych 
państwa członkowskie mogą stosować 
wartości połowicznego rozpadu 
odpowiednie dla poszczególnych państw 
zamiast wartości połowicznego rozpadu 
określonych w załączniku III, pod 
warunkiem, że wartości te zostały 
określone przez państwa członkowskie na 
podstawie przejrzystych i weryfikowalnych 
danych dotyczących stosowania tych 
pozyskanych produktów drzewnych w 
państwie przywozu.

Na rachunkach dotyczących wywożonych 
pozyskanych produktów drzewnych 
państwa członkowskie mogą stosować 
wartości połowicznego rozpadu 
odpowiednie dla poszczególnych państw 
zamiast wartości połowicznego rozpadu 
określonych w załączniku III, pod 
warunkiem, że wartości te zostały 
określone przez państwa członkowskie na 
podstawie przejrzystych i weryfikowalnych 
danych dotyczących stosowania tych 
pozyskanych produktów drzewnych w 
państwie przywozu i że są one co najmniej 
tak szczegółowe i dokładne jak te 
określone w załączniku III.

Or. en

Poprawka 241
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli państwa członkowskie zapisują na 
rachunkach emisje z pozyskanych 
produktów drzewnych pozyskanych w 
celach energetycznych, dokonują one tego 
również zgodnie z metodą 
natychmiastowego utleniania.

4. Jeżeli państwa członkowskie zapisują na 
rachunkach emisje z pozyskanych 
produktów drzewnych pozyskanych w 
celach energetycznych, uwzględniają one 
w swych rozliczeniach zastępowanie paliw 
kopalnych poprzez właściwe krajowe 
wartości czasu połowicznego rozpadu.

Or. de

Uzasadnienie

Rozliczając emisje z pozyskanego drewna przewidzianego do celów energetycznych, należy 
uwzględnić zastępowanie paliw kopalnych. Poza tym drewno wykorzystywane do 



AM\909714PL.doc 23/70 PE494.534v01-00

PL

pozyskiwania energii wiąże podczas składowania istotne ilości CO2.

Poprawka 242
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli państwa członkowskie zapisują na 
rachunkach emisje z pozyskanych 
produktów drzewnych pozyskanych w 
celach energetycznych, dokonują one tego 
również zgodnie z metodą 
natychmiastowego utleniania.

4. Państwa członkowskie rozliczają emisje 
z pozyskanych produktów drzewnych 
przywożonych lub pozyskiwanych w celach 
energetycznych, zgodnie z metodą 
natychmiastowego utleniania.

Or. en

Poprawka 243
Gaston Franco, Sophie Auconie

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli państwa członkowskie zapisują na 
rachunkach emisje z pozyskanych 
produktów drzewnych pozyskanych w 
celach energetycznych, dokonują one tego 
również zgodnie z metodą 
natychmiastowego utleniania.

4. Jeżeli państwa członkowskie zapisują na 
rachunkach emisje z pozyskanych 
produktów drzewnych pozyskanych w 
celach energetycznych, dokonują one tego 
również zgodnie z metodą 
natychmiastowego utleniania. Do celów 
informacyjnych można obliczać emisje, 
których uniknięto dzięki wykorzystaniu tej 
biomasy.

Or. en

Poprawka 244
Riikka Manner
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 
w celu przeglądu informacji, o których 
mowa w załączniku III, zgodnie z 
postępem naukowym.

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 w 
celu przeglądu informacji, o których mowa 
w załączniku III, zgodnie z postępem 
naukowym i w świetle zmian poziomów 
odniesienia przyjętych przez organy 
UNFCCC lub protokołu z Kioto.

Or. en

Poprawka 245
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 
w celu przeglądu informacji, o których 
mowa w załączniku III, zgodnie z 
postępem naukowym.

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 w 
celu przeglądu informacji, o których mowa 
w załączniku III, w celu uwzględnienia
zmian przyjętych przez organy UNFCCC 
lub protokołu z Kioto lub inne organy, 
które je zastąpiły.

Or. en

Poprawka 246
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 skreślony
Zasady rozliczania dotyczące gospodarki 

gruntami uprawnymi, gospodarki 



AM\909714PL.doc 25/70 PE494.534v01-00

PL

pastwiskami, odnowy szaty roślinnej oraz 
osuszania i ponownego nawadniania 

terenów podmokłych
1. Na rachunkach dotyczących gospodarki 
gruntami uprawnymi i gospodarki 
pastwiskami państwa członkowskie 
zapisują emisje i pochłanianie wynikające 
z takiej działalności, obliczone jako emisje 
i pochłanianie w każdym okresie 
rozliczeniowym, o którym mowa w 
załączniku I, pomniejszone o wartość 
uzyskaną poprzez pomnożenie liczby lat w 
tym okresie rozliczeniowym przez poziom 
emisji i pochłaniania tego państwa 
członkowskiego z tej działalności w roku 
referencyjnym, zgodnie ze 
zweryfikowanym sprawozdaniem 
wstępnym dotyczącym danych w zakresie 
emisji w roku referencyjnym zgodnie z 
załącznikiem do decyzji 13/CMP.1, które 
to państwo członkowskie przedłożyło 
UNFCCC.
2. Jeżeli państwo członkowskie decyduje 
się na ustanowienie i prowadzenie 
rachunków dla odnowy szaty roślinnej lub 
osuszania i ponownego nawadniania 
terenów podmokłych, stosuje ono metodę 
obliczeniową określoną w ust. 1.
Na rachunkach dotyczących osuszania i 
ponownego nawadniania terenów 
podmokłych państwa członkowskie 
zapisują emisje i pochłanianie wynikające 
z tej działalności na wszystkich terenach 
osuszonych od 1990 r. i na wszystkich 
terenach ponownie nawodnionych od 
1990 r.

Or. de

Uzasadnienie

Na szczeblu międzynarodowym w ramach UNFCCC nie ma uzgodnień co do obowiązkowego 
rozszerzenia na rolnictwo. Ponadto zaproponowany system rozliczania wiąże się z dużą 
niepewnością i obciążeniem administracyjnym.
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Poprawka 247
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasady rozliczania dotyczące gospodarki 
gruntami uprawnymi, gospodarki 
pastwiskami, odnowy szaty roślinnej oraz 
osuszania i ponownego nawadniania 
terenów podmokłych

Prowadzenie rachunków dla gospodarki 
gruntami uprawnymi, gospodarki 
pastwiskami, odnowy szaty roślinnej oraz 
osuszania i ponownego nawadniania 
terenów podmokłych

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszego wniosku dotyczącego decyzji jest zapewnienie państwom członkowskim 
ram pozwalających na poprawę krajowych wykazów gazów cieplarnianych (zwłaszcza w 
sektorze LULUCF ). Jest to zatem „zadanie”, a nie wyznaczenie celów. Dlatego powinno 
zostać nazwane „prowadzeniem sprawozdawczości” zamiast „rozliczaniem”, ale z uwagi na 
obliczanie kredytów, które mogą dostarczać różne rodzaje działalności (np. „gospodarka 
leśna” jest pochłaniaczem dwutlenku węgla) sformułowanie użyte w tytule art. 3 jest 
odpowiedniejsze: „…prowadzenia rachunków dla sektora LULUCF”, jeżeli odnosi się 
ogólnie do sektora LULUCF, a nie tylko do gospodarki leśnej.

Poprawka 248
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na rachunkach dotyczących gospodarki 
gruntami uprawnymi i gospodarki 
pastwiskami państwa członkowskie
zapisują emisje i pochłanianie wynikające 
z takiej działalności, obliczone jako emisje 
i pochłanianie w każdym okresie 
rozliczeniowym, o którym mowa w 
załączniku I, pomniejszone o wartość 
uzyskaną poprzez pomnożenie liczby lat w 
tym okresie rozliczeniowym przez poziom 
emisji i pochłaniania tego państwa 

1. W przypadku gdy państwo członkowskie 
zdecyduje się ustanowić i prowadzić 
rachunki dla kategorii działalności, o 
których mowa w art. 3 ust. 1 akapit drugi, 
zapisuje ono – bez uszczerbku dla 
ewentualnych przyszłych decyzji 
dotyczących zasad rozliczania, podjętych 
na szczeblu międzynarodowym – emisje i 
pochłanianie wynikające z takiej 
działalności, obliczone jako emisje i 
pochłanianie w każdym okresie 
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członkowskiego z tej działalności w roku 
referencyjnym, zgodnie ze 
zweryfikowanym sprawozdaniem 
wstępnym dotyczącym danych w zakresie 
emisji w roku referencyjnym zgodnie z 
załącznikiem do decyzji 13/CMP.1, które 
to państwo członkowskie przedłożyło 
UNFCCC.

rozliczeniowym, o którym mowa w 
załączniku I, pomniejszone o wartość 
uzyskaną poprzez pomnożenie liczby lat w 
tym okresie rozliczeniowym przez poziom 
emisji i pochłaniania tego państwa 
członkowskiego z tej działalności w roku 
referencyjnym, zgodnie ze 
zweryfikowanym sprawozdaniem 
wstępnym dotyczącym danych w zakresie 
emisji w roku referencyjnym zgodnie z 
załącznikiem do decyzji 13/CMP.1, które 
to państwo członkowskie przedłożyło 
UNFCCC.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do porozumienia z Durbanu – postanowiono, że obowiązek rozliczania dotyczy 
tylko działalności związanej z gospodarką leśną. Wniosek Komisji wykracza poza przepisy 
przyjęte na szczeblu międzynarodowym i wywołuje tym samym nowe zakłócenia konkurencji 
dla państw członkowskich i podmiotów gospodarczych. 

Poprawka 249
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na rachunkach dotyczących gospodarki 
gruntami uprawnymi i gospodarki 
pastwiskami państwa członkowskie 
zapisują emisje i pochłanianie wynikające 
z takiej działalności, obliczone jako emisje 
i pochłanianie w każdym okresie 
rozliczeniowym, o którym mowa w 
załączniku I, pomniejszone o wartość 
uzyskaną poprzez pomnożenie liczby lat w 
tym okresie rozliczeniowym przez poziom 
emisji i pochłaniania tego państwa 
członkowskiego z tej działalności w roku 
referencyjnym, zgodnie ze 
zweryfikowanym sprawozdaniem 
wstępnym dotyczącym danych w zakresie 
emisji w roku referencyjnym zgodnie z 
załącznikiem do decyzji 13/CMP.1, które 

1. Jeżeli państwo członkowskie decyduje 
się na ustanowienie i prowadzenie 
rachunków dla gospodarki gruntami 
uprawnymi i gospodarki pastwiskami, 
zapisuje ono emisje i pochłanianie 
wynikające z takiej działalności, obliczone 
jako emisje i pochłanianie w każdym 
okresie rozliczeniowym, o którym mowa w 
załączniku I, pomniejszone o wartość 
uzyskaną poprzez pomnożenie liczby lat w 
tym okresie rozliczeniowym przez poziom 
emisji i pochłaniania tego państwa 
członkowskiego z tej działalności w roku 
referencyjnym, zgodnie ze 
zweryfikowanym sprawozdaniem 
wstępnym dotyczącym danych w zakresie 
emisji w roku referencyjnym zgodnie z 
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to państwo członkowskie przedłożyło 
UNFCCC.

załącznikiem do decyzji 13/CMP.1, które 
to państwo członkowskie przedłożyło 
UNFCCC.

Or. de

Poprawka 250
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na rachunkach dotyczących gospodarki 
gruntami uprawnymi i gospodarki 
pastwiskami państwa członkowskie 
zapisują emisje i pochłanianie wynikające 
z takiej działalności, obliczone jako emisje 
i pochłanianie w każdym okresie 
rozliczeniowym, o którym mowa w 
załączniku I, pomniejszone o wartość 
uzyskaną poprzez pomnożenie liczby lat w 
tym okresie rozliczeniowym przez poziom 
emisji i pochłaniania tego państwa 
członkowskiego z tej działalności w roku 
referencyjnym, zgodnie ze 
zweryfikowanym sprawozdaniem 
wstępnym dotyczącym danych w zakresie 
emisji w roku referencyjnym zgodnie z 
załącznikiem do decyzji 13/CMP.1, które 
to państwo członkowskie przedłożyło 
UNFCCC.

1. W przypadku gdy państwo członkowskie 
zdecyduje się ustanowić i prowadzić 
rachunki dla kategorii działalności, o 
których mowa w art. 3 ust. 1 akapit drugi, 
zapisuje ono – bez uszczerbku dla 
ewentualnych przyszłych decyzji 
dotyczących zasad rozliczania, podjętych 
na szczeblu międzynarodowym – emisje i 
pochłanianie wynikające z takiej 
działalności, obliczone jako emisje i 
pochłanianie w każdym okresie 
rozliczeniowym, o którym mowa w 
załączniku I, pomniejszone o wartość 
uzyskaną poprzez pomnożenie liczby lat w 
tym okresie rozliczeniowym przez poziom 
emisji i pochłaniania tego państwa 
członkowskiego z tej działalności w roku 
referencyjnym, zgodnie ze 
zweryfikowanym sprawozdaniem 
wstępnym dotyczącym danych w zakresie 
emisji w roku referencyjnym zgodnie z 
załącznikiem do decyzji 13/CMP.1, które 
to państwo członkowskie przedłożyło 
UNFCCC.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do konwencji z Durbanu w sprawie zmiany klimatu – postanowiono, że 
obowiązek rozliczania dotyczy tylko działalności związanej z gospodarką leśną. Wniosek 
Komisji wykracza poza przepisy przyjęte na szczeblu międzynarodowym i wywołuje tym 
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samym nowe zakłócenia konkurencji dla państw członkowskich i podmiotów gospodarczych.

Poprawka 251
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na rachunkach dotyczących gospodarki 
gruntami uprawnymi i gospodarki 
pastwiskami państwa członkowskie 
zapisują emisje i pochłanianie wynikające 
z takiej działalności, obliczone jako emisje 
i pochłanianie w każdym okresie 
rozliczeniowym, o którym mowa w 
załączniku I, pomniejszone o wartość 
uzyskaną poprzez pomnożenie liczby lat w 
tym okresie rozliczeniowym przez poziom 
emisji i pochłaniania tego państwa 
członkowskiego z tej działalności w roku 
referencyjnym, zgodnie ze 
zweryfikowanym sprawozdaniem 
wstępnym dotyczącym danych w zakresie 
emisji w roku referencyjnym zgodnie z 
załącznikiem do decyzji 13/CMP.1, które 
to państwo członkowskie przedłożyło 
UNFCCC.

1. W przypadku gdy państwo członkowskie 
zdecyduje się ustanowić i prowadzić 
rachunki dla gospodarki gruntami 
uprawnymi, gospodarki pastwiskami, 
odnowy szaty roślinnej oraz osuszania i 
ponownego nawadniania terenów 
podmokłych, państwa członkowskie 
zapisują emisje i pochłanianie wynikające 
z takiej działalności, obliczone jako emisje 
i pochłanianie w każdym okresie 
rozliczeniowym, o którym mowa w 
załączniku I, pomniejszone o wartość 
uzyskaną poprzez pomnożenie liczby lat w 
tym okresie rozliczeniowym przez poziom 
emisji i pochłaniania tego państwa 
członkowskiego z tej działalności w roku 
referencyjnym, zgodnie ze 
zweryfikowanym sprawozdaniem 
wstępnym dotyczącym danych w zakresie 
emisji w roku referencyjnym zgodnie z 
załącznikiem do decyzji 13/CMP.1, które 
to państwo członkowskie przedłożyło 
UNFCCC.

Or. en

Poprawka 252
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie decyduje się 
na ustanowienie i prowadzenie 
rachunków dla odnowy szaty roślinnej lub 
osuszania i ponownego nawadniania 
terenów podmokłych, stosuje ono metodę 
obliczeniową określoną w ust. 1.

skreślony

Or. en

Poprawka 253
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli spełnione są warunki określone w 
ust. 2, państwa członkowskie mogą 
wyłączyć z obliczeń mających 
zastosowanie do ich obowiązków w 
zakresie rozliczania zgodnie z art. 3 ust. 1 
lit. a), b),d), e) i f) nieantropogeniczne 
emisje gazów cieplarnianych ze źródeł 
wynikających ze zjawisk katastrofalnych. 
Jeżeli państwa członkowskie wyłączają 
takie emisje, wyłączają one również
wszelkie powiązane przypadki 
pochłaniania na terenach, na których 
wystąpiły zjawiska katastrofalne. Jednakże 
nie można wyłączać nieantropogenicznych 
emisji gazów cieplarnianych ze źródeł 
wynikających ze zjawisk katastrofalnych, 
uwzględnionych w obliczeniach poziomu 
odniesienia zgodnie z art. 6 ust. 4, 5 lub 6.

1. Jeżeli spełnione są warunki określone w 
ust. 2, państwa członkowskie mogą 
wyłączyć z obliczeń mających 
zastosowanie do ich obowiązków w 
zakresie rozliczania zgodnie z art. 3 ust. 1 
lit. a), b),d), e) i f) nieantropogeniczne 
emisje gazów cieplarnianych ze źródeł 
wynikających ze zjawisk katastrofalnych. 
Jeżeli państwa członkowskie wyłączają 
takie emisje, wyłączają one również 
wszelkie powiązane przypadki 
pochłaniania na terenach, na których 
wystąpiły zjawiska katastrofalne. Jednakże 
nie można wyłączać nieantropogenicznych 
emisji gazów cieplarnianych ze źródeł 
wynikających ze zjawisk katastrofalnych, 
uwzględnionych w obliczeniach poziomu 
odniesienia, dotyczącego tylko gospodarki 
leśnej, zgodnie z art. 6 ust. 4, 5 lub 6.

Or. pl

Poprawka 254
Oreste Rossi
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli spełnione są warunki określone w 
ust. 2, państwa członkowskie mogą 
wyłączyć z obliczeń mających 
zastosowanie do ich obowiązków w 
zakresie rozliczania zgodnie z art. 3 ust. 1 
lit. a), b),d), e) i f) nieantropogeniczne 
emisje gazów cieplarnianych ze źródeł 
wynikających ze zjawisk katastrofalnych.
Jeżeli państwa członkowskie wyłączają 
takie emisje, wyłączają one również 
wszelkie powiązane przypadki 
pochłaniania na terenach, na których 
wystąpiły zjawiska katastrofalne. Jednakże 
nie można wyłączać nieantropogenicznych 
emisji gazów cieplarnianych ze źródeł 
wynikających ze zjawisk katastrofalnych, 
uwzględnionych w obliczeniach poziomu 
odniesienia zgodnie z art. 6 ust. 4, 5 lub 6.

1. Jeżeli spełnione są warunki określone w 
ust. 2, państwa członkowskie mogą 
wyłączyć z obliczeń mających 
zastosowanie do ich obowiązków w 
zakresie rozliczania zgodnie z art. 3 ust. 1 
lit. a), b),d), e) i f) nieantropogeniczne 
emisje gazów cieplarnianych ze źródeł 
wynikających ze zjawisk katastrofalnych.
Jednakże nie można wyłączać 
nieantropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych ze źródeł wynikających ze 
zjawisk katastrofalnych, uwzględnionych 
w obliczeniach poziomu odniesienia 
zgodnie z art. 6 ust. 4, 5 lub 6.

Or. it

Poprawka 255
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
obliczeń mających zastosowanie do ich 
obowiązków w zakresie rozliczania 
zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a), b) i d) 
nieantropogeniczne emisje gazów 
cieplarnianych ze źródeł zgodnie z ust. 1, 
jeżeli emisje te z takich zjawisk 
katastrofalnych w jednym roku 
przekraczają 5 % łącznych emisji państwa 
członkowskiego w roku referencyjnym 
zgodnie ze zweryfikowanym 

2. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
obliczeń mających zastosowanie do ich 
obowiązków w zakresie rozliczania 
zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a), b) i d) 
nieantropogeniczne emisje gazów 
cieplarnianych ze źródeł zgodnie z ust. 1, 
jeżeli emisje te z takich zjawisk 
katastrofalnych w jednym roku 
przekraczają 1 % łącznych emisji państwa 
członkowskiego w roku referencyjnym 
zgodnie ze zweryfikowanym 
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sprawozdaniem wstępnym dotyczącym 
danych w zakresie emisji w roku 
referencyjnym zgodnie z załącznikiem do 
decyzji 13/CMP.1, które to państwo 
członkowskie przedłożyło UNFCCC, z 
wyłączeniem emisji i pochłaniania w 
rodzajach działalności, o których mowa w 
art. 3 ust. 1, pod warunkiem spełnienia 
następujących warunków:

sprawozdaniem wstępnym dotyczącym 
danych w zakresie emisji w roku 
referencyjnym zgodnie z załącznikiem do 
decyzji 13/CMP.1, które to państwo 
członkowskie przedłożyło UNFCCC, z 
wyłączeniem emisji i pochłaniania w 
rodzajach działalności, o których mowa w 
art. 3 ust. 1, pod warunkiem spełnienia 
następujących warunków:

Or. it

Poprawka 256
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
obliczeń mających zastosowanie do ich 
obowiązków w zakresie rozliczania 
zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a), b) i d) 
nieantropogeniczne emisje gazów 
cieplarnianych ze źródeł zgodnie z ust. 1, 
jeżeli emisje te z takich zjawisk 
katastrofalnych w jednym roku 
przekraczają 5 % łącznych emisji państwa 
członkowskiego w roku referencyjnym 
zgodnie ze zweryfikowanym 
sprawozdaniem wstępnym dotyczącym 
danych w zakresie emisji w roku 
referencyjnym zgodnie z załącznikiem do 
decyzji 13/CMP.1, które to państwo 
członkowskie przedłożyło UNFCCC, z 
wyłączeniem emisji i pochłaniania w 
rodzajach działalności, o których mowa w 
art. 3 ust. 1, pod warunkiem spełnienia 
następujących warunków:

2. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
rozliczenia, albo każdego roku, albo pod 
koniec drugiego okresu rozliczeniowego,
emisje wynikające ze zjawisk 
katastrofalnych, które w jednym roku 
przekraczają poziom tła właściwy dla 
gospodarki leśnej, wraz z marginesem, 
tam, gdzie taki margines jest konieczny.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji jest niezgodny z obowiązującymi porozumieniami międzynarodowymi.
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Poprawka 257
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą również 
oddzielnie wyłączyć z obliczeń mających 
zastosowanie do ich obowiązków w 
zakresie rozliczania zgodnie z art. 3 ust. 1 
lit. e) i f) nieantropogeniczne emisje gazów 
cieplarnianych ze źródeł zgodnie z ust. 1, 
jeżeli emisje te z takich zjawisk 
katastrofalnych w jednym roku 
przekraczają 5 % łącznych emisji państwa 
członkowskiego w roku referencyjnym 
zgodnie ze zweryfikowanym 
sprawozdaniem wstępnym dotyczącym 
danych w zakresie emisji w roku 
referencyjnym zgodnie z załącznikiem do 
decyzji 13/CMP.1, które to państwo 
członkowskie przedłożyło UNFCCC, z 
wyłączeniem emisji i pochłaniania w 
rodzajach działalności, o których mowa w 
art. 3 ust. 1, pod warunkiem spełnienia 
warunków określonych w art. 9 ust. 2.

3. Państwa członkowskie mogą również 
oddzielnie wyłączyć z obliczeń mających 
zastosowanie do ich obowiązków w 
zakresie rozliczania zgodnie z art. 3 ust. 1 
lit. e) i f) nieantropogeniczne emisje gazów 
cieplarnianych ze źródeł zgodnie z ust. 1, 
jeżeli emisje te z takich zjawisk 
katastrofalnych w jednym roku 
przekraczają 1 % łącznych emisji państwa 
członkowskiego w roku referencyjnym 
zgodnie ze zweryfikowanym 
sprawozdaniem wstępnym dotyczącym 
danych w zakresie emisji w roku 
referencyjnym zgodnie z załącznikiem do 
decyzji 13/CMP.1, które to państwo 
członkowskie przedłożyło UNFCCC, z 
wyłączeniem emisji i pochłaniania w 
rodzajach działalności, o których mowa w 
art. 3 ust. 1, pod warunkiem spełnienia 
warunków określonych w art. 9 ust. 2.

Or. it

Poprawka 258
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapisują na 
rachunkach, o których mowa w art. 3 ust. 
1, emisje z pozyskanych produktów 
drzewnych w wyniku pozyskania drewna z 
terenów objętych zjawiskami 

4. Państwa członkowskie mogą również 
wykluczyć z rachunków, o których mowa 
w art. 3 ust. 1, emisje z pozyskanych 
produktów drzewnych w wyniku 
pozyskania drewna z terenów objętych 
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katastrofalnymi zgodnie z art. 7. zjawiskami katastrofalnymi zgodnie z art. 
7.

Or. it

Poprawka 259
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 w 
celu przeglądu warunków określonych w 
ust. 2 akapit pierwszy w świetle postępu 
naukowego lub w celu uwzględnienia 
zmian aktów przyjętych przez organy 
UNFCCC lub protokołu z Kioto.

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 w 
celu przeglądu warunków określonych w 
ust. 2 akapit pierwszy w celu 
uwzględnienia niewielkich zmian aktów 
przyjętych przez organy UNFCCC lub 
protokołu z Kioto.

Or. en

Uzasadnienie

Ten nowy zapis ma na celu ograniczenie zakresu przekazanych uprawnień.

Poprawka 260
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 w 
celu przeglądu warunków określonych w 
ust. 2 akapit pierwszy w świetle postępu 
naukowego lub w celu uwzględnienia 
zmian aktów przyjętych przez organy 
UNFCCC lub protokołu z Kioto.

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 w 
celu przeglądu warunków określonych w 
ust. 2 akapit pierwszy w celu 
uwzględnienia niewielkich zmian aktów 
przyjętych przez organy UNFCCC lub 
protokołu z Kioto.

Or. en
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Uzasadnienie

Ten nowy zapis ma na celu ograniczenie zakresu przekazanych uprawnień.

Poprawka 261
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Propozycja zwiększenia uprawnień Komisji do ingerencji w zbyt dużym stopniu narusza 
suwerenność decyzji politycznych państw członkowskich w dziedzinach takich jak polityka 
leśna lub ochrona gleby.

Poprawka 262
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie całego art. 10. Plany działania dotyczące sektora LULUCF 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.
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Poprawka 263
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji dotyczący krajowych planów działania wykracza poza ustalenia dokonane w 
Durbanie.  Ponieważ sektor LULUCF nie przyczynia się do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych w UE, cel zaproponowanych działań jest wątpliwy. Zaproponowane działania 
są poza tym niejasne, a zalecenia, które Komisja mogłaby wydać na podstawie 
sprawozdawczości państw członkowskich, nie są przewidywalne dla Komisji. Zaproponowane 
plany działania dotyczące sektora LULUCF pozostają w sprzeczności z faktem, że 
gospodarka leśna nie zalicza się do kompetencji UE, lecz państw członkowskich. 

Poprawka 264
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. sv

Poprawka 265
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż sześć miesięcy po 
rozpoczęciu każdego okresu 

Nie później niż 1 rok po rozpoczęciu 
każdego okresu rozliczeniowego 
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rozliczeniowego określonego w załączniku 
I państwa członkowskie sporządzają i
przekazują Komisji projekty planów 
działania dotyczących sektora LULUCF 
określające środki mające na celu 
ograniczenie lub zmniejszenie emisji oraz 
utrzymanie lub zwiększenie stopnia ich 
pochłaniania w wyniku działalności, o 
której mowa w art. 3 ust. 1. Państwa 
członkowskie zapewniają konsultacje z 
szeregiem zainteresowanych stron.

określonego w załączniku I państwa 
członkowskie sporządzają i przekazują 
Komisji na zasadzie dobrowolności 
projekty planów działania o charakterze 
informacyjnym, dotyczących sektora 
LULUCF określające środki mające na 
celu ograniczenie lub zmniejszenie emisji 
oraz utrzymanie lub zwiększenie stopnia 
ich pochłaniania w wyniku działalności, o 
której mowa w art. 3 ust. 1. Państwa 
członkowskie zapewniają konsultacje z 
szeregiem zainteresowanych stron.

Or. pl

Poprawka 266
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż sześć miesięcy po 
rozpoczęciu każdego okresu 
rozliczeniowego określonego w załączniku 
I państwa członkowskie sporządzają i 
przekazują Komisji projekty planów 
działania dotyczących sektora LULUCF 
określające środki mające na celu 
ograniczenie lub zmniejszenie emisji oraz 
utrzymanie lub zwiększenie stopnia ich 
pochłaniania w wyniku działalności, o 
której mowa w art. 3 ust. 1. Państwa 
członkowskie zapewniają konsultacje z 
szeregiem zainteresowanych stron.

Nie później niż jeden rok po rozpoczęciu 
każdego okresu rozliczeniowego 
określonego w załączniku I państwa 
członkowskie sporządzają i przekazują 
Komisji projekty planów działania 
dotyczących sektora LULUCF w postaci 
osobnego dokumentu lub jako część 
krajowych strategii rozwoju 
niskoemisyjnego lub też innych 
dokumentów strategicznych określające 
środki mające na celu ograniczenie lub 
zmniejszenie emisji oraz utrzymanie lub 
zwiększenie stopnia ich pochłaniania w 
wyniku działalności, o której mowa w art. 
3 ust. 1. Państwa członkowskie zapewniają 
konsultacje z szeregiem zainteresowanych 
stron.

Or. en
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Poprawka 267
Gaston Franco, Sophie Auconie

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż sześć miesięcy po 
rozpoczęciu każdego okresu 
rozliczeniowego określonego w załączniku 
I państwa członkowskie sporządzają i 
przekazują Komisji projekty planów 
działania dotyczących sektora LULUCF 
określające środki mające na celu 
ograniczenie lub zmniejszenie emisji oraz 
utrzymanie lub zwiększenie stopnia ich 
pochłaniania w wyniku działalności, o 
której mowa w art. 3 ust. 1. Państwa 
członkowskie zapewniają konsultacje z
szeregiem zainteresowanych stron.

Nie później niż sześć miesięcy po 
rozpoczęciu każdego okresu 
rozliczeniowego określonego w załączniku 
I państwa członkowskie sporządzają i 
przekazują Komisji projekty planów 
działania dotyczących sektora LULUCF 
określające środki mające na celu 
ograniczenie lub zmniejszenie emisji oraz 
utrzymanie lub zwiększenie stopnia ich 
pochłaniania w wyniku działalności, o 
której mowa w art. 3 ust. 1. Państwa 
członkowskie zapewniają konsultacje z
zainteresowanymi podmiotami. Plany 
działania dotyczące sektora LULUCF 
mają być rozumiane jako integralna część 
krajowych strategii rozwoju 
niskoemisyjnego.

Or. en

Poprawka 268
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż sześć miesięcy po 
rozpoczęciu każdego okresu 
rozliczeniowego określonego w załączniku 
I państwa członkowskie sporządzają i 
przekazują Komisji projekty planów 
działania dotyczących sektora LULUCF
określające środki mające na celu 
ograniczenie lub zmniejszenie emisji oraz 
utrzymanie lub zwiększenie stopnia ich 
pochłaniania w wyniku działalności, o 

Nie później niż jeden rok po rozpoczęciu 
każdego okresu rozliczeniowego 
określonego w załączniku I państwa 
członkowskie sporządzają i przekazują 
Komisji informacje na temat działań
sektora LULUCF, w postaci osobnego 
dokumentu lub jako jasno wyodrębniona 
część sprawozdań wymaganych na mocy 
art. 14 i 15 rozporządzenia (UE) nr .../... 
[Wniosek Komisji dotyczący 
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której mowa w art. 3 ust. 1. Państwa 
członkowskie zapewniają konsultacje z 
szeregiem zainteresowanych stron.

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 final) –
2011/0372(COD)], mające na celu 
ograniczenie lub zmniejszenie emisji oraz 
utrzymanie lub zwiększenie stopnia ich 
pochłaniania w wyniku działalności, o 
której mowa w art. 3 ust. 1. Państwa 
członkowskie zapewniają konsultacje z 
szeregiem zainteresowanych stron.

Or. en

Poprawka 269
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż sześć miesięcy po 
rozpoczęciu każdego okresu 
rozliczeniowego określonego w załączniku 
I państwa członkowskie sporządzają i 
przekazują Komisji projekty planów 
działania dotyczących sektora LULUCF 
określające środki mające na celu 
ograniczenie lub zmniejszenie emisji oraz 
utrzymanie lub zwiększenie stopnia ich 
pochłaniania w wyniku działalności, o 
której mowa w art. 3 ust. 1. Państwa 
członkowskie zapewniają konsultacje z 
szeregiem zainteresowanych stron.

Nie później niż osiemnaście miesięcy po 
rozpoczęciu każdego okresu 
rozliczeniowego określonego w załączniku 
I państwa członkowskie sporządzają i 
przekazują Komisji projekty planów 
działania dotyczących sektora LULUCF 
określające środki mające na celu 
ograniczenie lub zmniejszenie emisji oraz 
utrzymanie lub zwiększenie stopnia ich 
pochłaniania w wyniku działalności, o 
której mowa w art. 3 ust. 1 akapit 
pierwszy, oraz w wyniku działalności, o 
której mowa w art. 3 ust. 1 akapit drugi, 
tam gdzie systemy zostały wdrożone, a 
dane są dostępne. Państwa członkowskie
konsultują opracowywanie planów 
działań z zainteresowanymi stronami.

Or. en
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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 przewidzieć środki promujące zrównoważoną gospodarkę 
leśną i zrównoważoną gospodarkę gruntami.

Poprawka 270
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż sześć miesięcy po 
rozpoczęciu każdego okresu 
rozliczeniowego określonego w załączniku 
I państwa członkowskie sporządzają i 
przekazują Komisji projekty planów
działania dotyczących sektora LULUCF 
określające środki mające na celu 
ograniczenie lub zmniejszenie emisji oraz 
utrzymanie lub zwiększenie stopnia ich 
pochłaniania w wyniku działalności, o 
której mowa w art. 3 ust. 1. Państwa 
członkowskie zapewniają konsultacje z 
szeregiem zainteresowanych stron.

Nie później niż jeden rok po rozpoczęciu 
każdego okresu rozliczeniowego 
określonego w załączniku I państwa 
członkowskie sporządzają i przekazują 
Komisji plany działania dotyczące sektora 
LULUCF w postaci osobnego dokumentu 
lub jako jasno wyodrębniona część 
krajowych strategii rozwoju 
niskoemisyjnego określające środki mające 
na celu ograniczenie lub zmniejszenie 
emisji oraz utrzymanie lub zwiększenie 
stopnia ich pochłaniania w wyniku 
działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1.
Państwa członkowskie zapewniają 
konsultacje z szeregiem zainteresowanych 
stron.

Or. en

Poprawka 271
Matthias Groote

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż sześć miesięcy po 
rozpoczęciu każdego okresu 
rozliczeniowego określonego w załączniku 
I państwa członkowskie sporządzają i 
przekazują Komisji projekty planów 
działania dotyczących sektora LULUCF 
określające środki mające na celu 
ograniczenie lub zmniejszenie emisji oraz 
utrzymanie lub zwiększenie stopnia ich 
pochłaniania w wyniku działalności, o 
której mowa w art. 3 ust. 1. Państwa 
członkowskie zapewniają konsultacje z 
szeregiem zainteresowanych stron.

Nie później niż sześć miesięcy po 
rozpoczęciu każdego okresu 
rozliczeniowego określonego w załączniku 
I państwa członkowskie przedstawiają w 
planach działania dotyczących sektora 
LULUCF konkretne działania mające na 
celu ograniczenie lub zmniejszenie emisji 
oraz utrzymanie lub zwiększenie stopnia 
ich pochłaniania w wyniku działalności, o 
której mowa w art. 3 ust. 1 i przekazują je 
Komisji. Państwa członkowskie 
zapewniają konsultacje z szeregiem 
zainteresowanych stron.

Or. de

Poprawka 272
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Projekty planów działania dotyczących 
sektora LULUCF obejmują stosowny okres 
rozliczeniowy określony w załączniku I.

W przypadku gdy państwo członkowskie 
składa sprawozdanie z działań
dotyczących sektora LULUCF jako część 
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 final) –
2011/0372(COD)], zastosowanie mają 
odpowiednie terminy dotyczące 
sprawozdawczości określone w tym 
rozporządzeniu.
Działania dotyczące sektora LULUCF
obejmują stosowny okres rozliczeniowy 
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określony w załączniku I.

Or. en

Poprawka 273
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Projekty planów działania dotyczących 
sektora LULUCF obejmują stosowny okres 
rozliczeniowy określony w załączniku I.

Plany działania dotyczące sektora 
LULUCF obejmują stosowny okres 
rozliczeniowy określony w załączniku I.

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 przewidzieć środki promujące zrównoważoną gospodarkę 
leśną i zrównoważoną gospodarkę gruntami.

Poprawka 274
Gaston Franco, Sophie Auconie

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanawia się doraźną grupę roboczą 
złożoną z ekspertów w celu wsparcia 
Komisji w ocenie krajowych planów 
działania.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby osiągnąć maksymalny poziom zrozumienia środków podjętych przez państwa 
członkowskie, Komisję Europejską wspiera grupa wysokiego szczebla składająca się z 
ekspertów technicznych i ekspertów z sektora LULUCF.

Poprawka 275
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W projektach planów działania 
dotyczących sektora LULUCF państwa 
członkowskie zawierają następujące 
informacje w odniesieniu do każdego 
rodzaju działalności, o której mowa w art. 
3 ust 1:

skreślony 

(a) opis wcześniejszych tendencji w 
zakresie emisji i pochłaniania;
(b) prognozy dotyczące emisji i 
pochłaniania w danym okresie 
rozliczeniowym;
(c) analiza potencjału w zakresie 
ograniczenia lub zmniejszenia emisji i 
utrzymania lub zwiększenia pochłaniania;
(d) wykaz środków obejmujący, w 
stosownych przypadkach, środki 
określone w załączniku IV, które mają 
zostać przyjęte w celu zwiększenia 
potencjału w zakresie łagodzenia zmiany 
klimatu, jeżeli został on określony w 
analizie, o której mowa w lit. c);
(e) działania polityczne przewidziane w 
celu realizacji środków, o których mowa w 
lit. d), wraz z opisem przewidywanych 
skutków tych środków dla emisji i 
pochłaniania;
(f) harmonogram przyjęcia i realizacji 
środków, o których mowa w lit. d).
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Or. sv

Poprawka 276
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W projektach planów działania 
dotyczących sektora LULUCF państwa 
członkowskie zawierają następujące 
informacje w odniesieniu do każdego 
rodzaju działalności, o której mowa w art. 
3 ust 1:

2. W projektach planów działania 
dotyczących sektora LULUCF państwa 
członkowskie rozważają możliwość 
włączenia następujących informacji w 
odniesieniu do każdego rodzaju 
działalności, o której mowa w art. 3 ust 1:

Or. en

Poprawka 277
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W projektach planów działania
dotyczących sektora LULUCF państwa 
członkowskie zawierają następujące 
informacje w odniesieniu do każdego 
rodzaju działalności, o której mowa w art. 
3 ust 1:

2. W działaniach dotyczących sektora 
LULUCF państwa członkowskie
rozważają możliwość włączenia 
następujących informacji w odniesieniu 
do każdego rodzaju działalności, o której 
mowa w art. 3 ust 1:

Or. en

Poprawka 278
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W projektach planów działania
dotyczących sektora LULUCF państwa 
członkowskie zawierają następujące 
informacje w odniesieniu do każdego 
rodzaju działalności, o której mowa w art. 
3 ust 1:

2. W planach działań dotyczących sektora 
LULUCF, o których mowa w art. 3 ust. 1
akapit pierwszy oraz w art. 3 ust. 1 akapit 
drugi, tam gdzie systemy zostały 
wdrożone, a dane są dostępne, państwa 
członkowskie rozważają możliwość 
zawarcia następujących informacji:

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 przewidzieć środki promujące zrównoważoną gospodarkę 
leśną i zrównoważoną gospodarkę gruntami.

Poprawka 279
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W projektach planów działania 
dotyczących sektora LULUCF państwa 
członkowskie zawierają następujące 
informacje w odniesieniu do każdego 
rodzaju działalności, o której mowa w art. 
3 ust 1:

2. W projektach planów działania 
dotyczących sektora LULUCF państwa 
członkowskie rozważają możliwość 
włączenia następujących informacji w 
odniesieniu do każdego rodzaju 
działalności, o której mowa w art. 3 ust 1:

Or. en

Poprawka 280
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera (c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) analiza potencjału w zakresie 
ograniczenia lub zmniejszenia emisji i 
utrzymania lub zwiększenia pochłaniania;

(c) analiza potencjału w zakresie 
ograniczenia lub zmniejszenia emisji i 
utrzymania lub zwiększenia pochłaniania;
w tym przez zastąpienie materiałów o 
wysokiej emisji gazów cieplarnianych i 
surowców energetycznych.

Or. en

Poprawka 281
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wykaz środków obejmujący, w 
stosownych przypadkach, środki określone 
w załączniku IV, które mają zostać 
przyjęte w celu zwiększenia potencjału w 
zakresie łagodzenia zmiany klimatu, jeżeli 
został on określony w analizie, o której 
mowa w lit. c);

(d) wykaz środków obejmujący, w 
stosownych przypadkach, środki wyraźnie
określone w załączniku IV przez każde 
państwo członkowskie wraz z najbardziej 
odpowiednimi środkami odpowiadającymi 
sytuacji krajowej, które mają zostać 
przyjęte w celu zwiększenia potencjału w 
zakresie łagodzenia zmiany klimatu, jeżeli 
został on określony w analizie, o której 
mowa w lit. c), lecz nieograniczający się 
do tych środków;

Or. en

Poprawka 282
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wykaz środków obejmujący, w 
stosownych przypadkach, środki 

(d) strategie polityczne promujące i 
wspierające zrównoważoną gospodarkę 
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określone w załączniku IV, które mają 
zostać przyjęte w celu zwiększenia 
potencjału w zakresie łagodzenia zmiany 
klimatu, jeżeli został on określony w 
analizie, o której mowa w lit. c);

leśną i zrównoważoną gospodarkę 
gruntami. Państwa członkowskie mogą 
zwrócić się do Komisji o zapewnienie 
wsparcia technicznego i operacyjnego w 
kwestiach objętych niniejszym ustępem.

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 przewidzieć środki promujące zrównoważoną gospodarkę 
leśną i zrównoważoną gospodarkę gruntami.

Poprawka 283
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) działania polityczne przewidziane w 
celu realizacji środków, o których mowa w 
lit. d), wraz z opisem przewidywanych 
skutków tych środków dla emisji i 
pochłaniania;

skreślona

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 przewidzieć środki promujące zrównoważoną gospodarkę 
leśną i zrównoważoną gospodarkę gruntami.

Poprawka 284
Julie Girling
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) harmonogram przyjęcia i realizacji 
środków, o których mowa w lit. d).

skreślona

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 przewidzieć środki promujące zrównoważoną gospodarkę 
leśną i zrównoważoną gospodarkę gruntami.

Poprawka 285
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) harmonogram przyjęcia i realizacji 
środków, o których mowa w lit. d).

(f) orientacyjny harmonogram przyjęcia i 
realizacji środków, o których mowa w lit. 
d).

Or. en

Poprawka 286
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja udziela państwom członkowskim 
wskazówek i pomocy technicznej oraz 
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przyjmuje konkretne wytyczne dotyczące 
planów działania dotyczących sektora 
LULUCF.

Or. en

Poprawka 287
Riikka Manner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli w państwach członkowskich 
funkcjonują krajowe programy lub plany 
działania dotyczące sektora rolnictwa i 
leśnictwa i programy te są podobne do 
środków zawartych w załączniku IV, 
państwa członkowskie mogą wykorzystać 
te programy i plany działań jako 
programy zastępcze dla planów działania 
w sektorze LULUCF.

Or. en

Poprawka 288
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W planach działania dotyczących 
sektora LULUCF państwa członkowskie 
ustalają cele w zakresie ograniczania i 
zmniejszania emisji i utrzymywania lub 
zwiększenia stopnia ich pochłaniania w 
działaniach objętych niniejszą decyzją, 
odzwierciedlając potencjał w zakresie 
łagodzenia zmiany klimatu. W każdym 
przypadku państwa członkowskie 
dopilnowują, aby stopień pochłaniania w 
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danym państwie członkowskim nie uległ 
zmniejszeniu lub aby emisje z sektora 
LULUCF uległy obniżeniu w porównaniu 
do poziomów z 2005 r.

Or. en

Poprawka 289
Riikka Manner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja ocenia projekt planu działania 
państwa członkowskiego dotyczącego 
sektora LULUCF w ciągu trzech miesięcy 
od otrzymania od tego państwa 
członkowskiego wszystkich stosownych 
informacji. Komisja publikuje wyniki 
oceny oraz może, w stosownych 
przypadkach, wydać zalecenia, w celu 
wspomożenia wysiłków państw 
członkowskich w zakresie ograniczenia 
lub zmniejszenia emisji oraz utrzymania 
lub zwiększenia ich pochłaniania.

skreślony

Państwa członkowskie należycie 
uwzględniają ustalenia Komisji i 
publikują swoje plany działania dotyczące 
sektora LULUCF w wersji elektronicznej 
oraz upowszechniają je w ciągu trzech 
miesięcy od otrzymania oceny Komisji.

Or. en

Poprawka 290
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja ocenia projekt planu działania 
państwa członkowskiego dotyczącego 
sektora LULUCF w ciągu trzech miesięcy 
od otrzymania od tego państwa 
członkowskiego wszystkich stosownych 
informacji. Komisja publikuje wyniki 
oceny oraz może, w stosownych 
przypadkach, wydać zalecenia, w celu 
wspomożenia wysiłków państw 
członkowskich w zakresie ograniczenia 
lub zmniejszenia emisji oraz utrzymania 
lub zwiększenia ich pochłaniania.

skreślony

Państwa członkowskie należycie 
uwzględniają ustalenia Komisji i 
publikują swoje plany działania dotyczące 
sektora LULUCF w wersji elektronicznej 
oraz upowszechniają je w ciągu trzech 
miesięcy od otrzymania oceny Komisji.

Or. en

Poprawka 291
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ocenia projekt planu działania 
państwa członkowskiego dotyczącego 
sektora LULUCF w ciągu trzech miesięcy 
od otrzymania od tego państwa 
członkowskiego wszystkich stosownych 
informacji. Komisja publikuje wyniki 
oceny oraz może, w stosownych 
przypadkach, wydać zalecenia, w celu 
wspomożenia wysiłków państw 
członkowskich w zakresie ograniczenia 
lub zmniejszenia emisji oraz utrzymania 
lub zwiększenia ich pochłaniania.

skreślony
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Or. pl

Poprawka 292
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ocenia projekt planu działania 
państwa członkowskiego dotyczącego 
sektora LULUCF w ciągu trzech miesięcy 
od otrzymania od tego państwa 
członkowskiego wszystkich stosownych 
informacji. Komisja publikuje wyniki 
oceny oraz może, w stosownych 
przypadkach, wydać zalecenia, w celu 
wspomożenia wysiłków państw 
członkowskich w zakresie ograniczenia 
lub zmniejszenia emisji oraz utrzymania 
lub zwiększenia ich pochłaniania.

skreślony 

Or. sv

Poprawka 293
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ocenia projekt planu działania 
państwa członkowskiego dotyczącego 
sektora LULUCF w ciągu trzech miesięcy 
od otrzymania od tego państwa 
członkowskiego wszystkich stosownych 
informacji. Komisja publikuje wyniki 
oceny oraz może, w stosownych 
przypadkach, wydać zalecenia, w celu 
wspomożenia wysiłków państw 
członkowskich w zakresie ograniczenia lub 
zmniejszenia emisji oraz utrzymania lub 

Komisja ocenia projekt planu działania 
państwa członkowskiego dotyczącego 
sektora LULUCF w ciągu trzech miesięcy 
od otrzymania od tego państwa 
członkowskiego wszystkich stosownych 
informacji. Komisja publikuje wyniki 
oceny oraz może, w stosownych 
przypadkach, wydać praktyczne zalecenia, 
w celu wspomożenia wysiłków państw 
członkowskich w zakresie ograniczenia lub 
zmniejszenia emisji oraz utrzymania lub 
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zwiększenia ich pochłaniania. zwiększenia ich pochłaniania.

Or. de

Poprawka 294
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ocenia projekt planu działania 
państwa członkowskiego dotyczącego 
sektora LULUCF w ciągu trzech miesięcy 
od otrzymania od tego państwa 
członkowskiego wszystkich stosownych 
informacji. Komisja publikuje wyniki 
oceny oraz może, w stosownych 
przypadkach, wydać zalecenia, w celu
wspomożenia wysiłków państw 
członkowskich w zakresie ograniczenia 
lub zmniejszenia emisji oraz utrzymania 
lub zwiększenia ich pochłaniania.

Komisja może gromadzić informacje na 
temat działań państw członkowskich i 
publikować je w postaci sprawozdania w
celu ułatwienia wymiany wiedzy i 
najlepszych praktyk między państwami 
członkowskimi.

Or. en

Poprawka 295
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ocenia projekt planu działania
państwa członkowskiego dotyczącego
sektora LULUCF w ciągu trzech miesięcy 
od otrzymania od tego państwa 
członkowskiego wszystkich stosownych 
informacji. Komisja publikuje wyniki 
oceny oraz może, w stosownych 
przypadkach, wydać zalecenia, w celu
wspomożenia wysiłków państw 

Komisja może podsumowywać wyniki 
wszystkich planów działania dotyczących
sektora LULUCF w państwach 
członkowskich w celu ułatwienia wymiany 
wiedzy i najlepszych praktyk między 
państwami członkowskimi.
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członkowskich w zakresie ograniczenia 
lub zmniejszenia emisji oraz utrzymania 
lub zwiększenia ich pochłaniania.

Or. en

Poprawka 296
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ocenia projekt planu działania 
państwa członkowskiego dotyczącego 
sektora LULUCF w ciągu trzech miesięcy 
od otrzymania od tego państwa 
członkowskiego wszystkich stosownych 
informacji. Komisja publikuje wyniki 
oceny oraz może, w stosownych 
przypadkach, wydać zalecenia, w celu 
wspomożenia wysiłków państw 
członkowskich w zakresie ograniczenia lub 
zmniejszenia emisji oraz utrzymania lub 
zwiększenia ich pochłaniania.

Komisja przeprowadza konsultacje z 
państwami członkowskimi na temat 
planów działania dotyczących sektora 
LULUCF. Komisja w porozumieniu z 
państwami członkowskimi publikuje 
wyniki tych konsultacji i wydaje, w 
stosownych przypadkach, zalecenia, w celu 
wspomożenia wysiłków państw 
członkowskich w zakresie ograniczenia lub 
zmniejszenia emisji oraz utrzymania lub 
zwiększenia ich pochłaniania.

Or. de

Poprawka 297
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ocenia projekt planu działania 
państwa członkowskiego dotyczącego 
sektora LULUCF w ciągu trzech miesięcy 
od otrzymania od tego państwa 
członkowskiego wszystkich stosownych 
informacji. Komisja publikuje wyniki 
oceny oraz może, w stosownych 

Komisja publikuje sprawozdanie 
podsumowujące na temat planów 
działania państw członkowskich.
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przypadkach, wydać zalecenia, w celu 
wspomożenia wysiłków państw 
członkowskich w zakresie ograniczenia 
lub zmniejszenia emisji oraz utrzymania 
lub zwiększenia ich pochłaniania.

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 przewidzieć środki promujące zrównoważoną gospodarkę 
leśną i zrównoważoną gospodarkę gruntami.

Poprawka 298
Matthias Groote

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ocenia projekt planu działania 
państwa członkowskiego dotyczącego 
sektora LULUCF w ciągu trzech miesięcy 
od otrzymania od tego państwa 
członkowskiego wszystkich stosownych 
informacji. Komisja publikuje wyniki 
oceny oraz może, w stosownych 
przypadkach, wydać zalecenia, w celu 
wspomożenia wysiłków państw 
członkowskich w zakresie ograniczenia lub 
zmniejszenia emisji oraz utrzymania lub 
zwiększenia ich pochłaniania.

Po przekazaniu przez państwa 
członkowskie wszystkich istotnych 
informacji, Komisja ocenia projekt planu 
działania państwa członkowskiego 
dotyczącego sektora LULUCF w ciągu 
trzech miesięcy i stwierdza, czy państwo 
członkowskie spełnia wytyczne i wymogi. 
Komisja publikuje wyniki oceny oraz 
może, w stosownych przypadkach, wydać 
zalecenia, w celu wspomożenia wysiłków 
państw członkowskich w zakresie 
ograniczenia lub zmniejszenia emisji oraz 
utrzymania lub zwiększenia ich 
pochłaniania.

Or. de

Poprawka 299
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie należycie 
uwzględniają ustalenia Komisji i 
publikują swoje plany działania dotyczące 
sektora LULUCF w wersji elektronicznej 
oraz upowszechniają je w ciągu trzech 
miesięcy od otrzymania oceny Komisji.

skreślony

Or. en

Poprawka 300
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie należycie 
uwzględniają ustalenia Komisji i 
publikują swoje plany działania dotyczące 
sektora LULUCF w wersji elektronicznej 
oraz upowszechniają je w ciągu trzech 
miesięcy od otrzymania oceny Komisji.

skreślony

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 przewidzieć środki promujące zrównoważoną gospodarkę 
leśną i zrównoważoną gospodarkę gruntami.

Poprawka 301
Horst Schnellhardt



AM\909714PL.doc 57/70 PE494.534v01-00

PL

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie należycie 
uwzględniają ustalenia Komisji i 
publikują swoje plany działania dotyczące 
sektora LULUCF w wersji elektronicznej 
oraz upowszechniają je w ciągu trzech 
miesięcy od otrzymania oceny Komisji.

Państwa członkowskie zapoznają się z 
ustaleniami Komisji i publikują swoje 
plany działania dotyczące sektora 
LULUCF w wersji elektronicznej oraz 
upowszechniają je w ciągu trzech miesięcy 
od otrzymania oceny Komisji.

Or. de

Poprawka 302
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie należycie 
uwzględniają ustalenia Komisji i 
publikują swoje plany działania dotyczące 
sektora LULUCF w wersji elektronicznej 
oraz upowszechniają je w ciągu trzech 
miesięcy od otrzymania oceny Komisji.

Państwa członkowskie należycie 
uwzględniają wyniki konsultacji z 
Komisją.

Or. de

Poprawka 303
Riikka Manner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia przypadającego w połowie 
każdego okresu rozliczeniowego 
określonego w załączniku I oraz do końca 
każdego okresu rozliczeniowego 
określonego w załączniku I państwa 

skreślony
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członkowskie przedkładają Komisji 
sprawozdanie opisujące postępy w 
realizacji planów działania dotyczących 
sektora LULUCF.

Or. en

Poprawka 304
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia przypadającego w połowie 
każdego okresu rozliczeniowego 
określonego w załączniku I oraz do końca 
każdego okresu rozliczeniowego 
określonego w załączniku I państwa 
członkowskie przedkładają Komisji 
sprawozdanie opisujące postępy w 
realizacji planów działania dotyczących 
sektora LULUCF.

4. Do dnia przypadającego w połowie 
każdego okresu rozliczeniowego 
określonego w załączniku I oraz do końca 
każdego okresu rozliczeniowego 
określonego w załączniku I państwa 
członkowskie przedkładają Komisji, w 
stosownych przypadkach jako część 
sprawozdań wymaganych zgodnie z 
rozporządzeniem (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 final) –
2011/0372(COD)], sprawozdanie opisujące 
postępy w realizacji działań dotyczących 
sektora LULUCF.

Państwa członkowskie udostępniają opinii 
publicznej sprawozdania, o których mowa 
w ust. 1 i 4, w terminie trzech miesięcy od 
przedłożenia ich Komisji.

Or. en
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Poprawka 305
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia przypadającego w połowie 
każdego okresu rozliczeniowego 
określonego w załączniku I oraz do końca 
każdego okresu rozliczeniowego 
określonego w załączniku I państwa 
członkowskie przedkładają Komisji 
sprawozdanie opisujące postępy w 
realizacji planów działania dotyczących 
sektora LULUCF.

4. Do końca każdego okresu 
rozliczeniowego określonego w załączniku 
I państwa członkowskie przedkładają 
Komisji sprawozdanie opisujące postępy w 
realizacji planów działania dotyczących 
sektora LULUCF.

Komisja publikuje sprawozdanie 
podsumowujące na temat postępów we 
wdrażaniu planów działania państw 
członkowskich.

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 przewidzieć środki promujące zrównoważoną gospodarkę 
leśną i zrównoważoną gospodarkę gruntami.

Poprawka 306
Riikka Manner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja ocenia realizację planów 
działania dotyczących sektora LULUCF w 
państwach członkowskich w ciągu sześciu 
miesięcy od otrzymania sprawozdań, o 

skreślony
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których mowa w ust. 4.
Komisja publikuje te sprawozdania oraz 
wyniki oceny oraz może, w stosownych 
przypadkach, wydać zalecenia, w celu 
wspomożenia wysiłków państw 
członkowskich w zakresie ograniczenia 
lub zmniejszenia emisji oraz utrzymania 
lub zwiększenia ich pochłaniania. 
Państwa członkowskie należycie 
uwzględniają ustalenia Komisji.

Or. en

Poprawka 307
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja ocenia realizację planów 
działania dotyczących sektora LULUCF w 
państwach członkowskich w ciągu sześciu 
miesięcy od otrzymania sprawozdań, o 
których mowa w ust. 4.

skreślony

Komisja publikuje te sprawozdania oraz 
wyniki oceny oraz może, w stosownych 
przypadkach, wydać zalecenia, w celu 
wspomożenia wysiłków państw 
członkowskich w zakresie ograniczenia 
lub zmniejszenia emisji oraz utrzymania 
lub zwiększenia ich pochłaniania.  
Państwa członkowskie należycie 
uwzględniają ustalenia Komisji.

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 przewidzieć środki promujące zrównoważoną gospodarkę 
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leśną i zrównoważoną gospodarkę gruntami.

Poprawka 308
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja ocenia realizację planów 
działania dotyczących sektora LULUCF w 
państwach członkowskich w ciągu sześciu 
miesięcy od otrzymania sprawozdań, o 
których mowa w ust. 4.

skreślony

Komisja publikuje te sprawozdania oraz 
wyniki oceny oraz może, w stosownych 
przypadkach, wydać zalecenia, w celu 
wspomożenia wysiłków państw 
członkowskich w zakresie ograniczenia 
lub zmniejszenia emisji oraz utrzymania 
lub zwiększenia ich pochłaniania.  
Państwa członkowskie należycie 
uwzględniają ustalenia Komisji.

Or. en

Poprawka 309
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ocenia realizację planów 
działania dotyczących sektora LULUCF w 
państwach członkowskich w ciągu sześciu 
miesięcy od otrzymania sprawozdań, o 
których mowa w ust. 4.

skreślony

Or. pl
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Poprawka 310
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja publikuje te sprawozdania oraz 
wyniki oceny oraz może, w stosownych 
przypadkach, wydać zalecenia, w celu 
wspomożenia wysiłków państw 
członkowskich w zakresie ograniczenia lub 
zmniejszenia emisji oraz utrzymania lub 
zwiększenia ich pochłaniania. Państwa 
członkowskie należycie uwzględniają 
ustalenia Komisji.

Komisja publikuje wyniki oceny oraz 
może, w stosownych przypadkach, wydać 
praktyczne zalecenia, w celu wspomożenia 
wysiłków państw członkowskich w 
zakresie ograniczenia lub zmniejszenia 
emisji oraz utrzymania lub zwiększenia ich 
pochłaniania.

Or. de

Poprawka 311
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja publikuje te sprawozdania oraz 
wyniki oceny oraz może, w stosownych 
przypadkach, wydać zalecenia, w celu 
wspomożenia wysiłków państw 
członkowskich w zakresie ograniczenia lub 
zmniejszenia emisji oraz utrzymania lub 
zwiększenia ich pochłaniania.  Państwa 
członkowskie należycie uwzględniają 
ustalenia Komisji.

Komisja publikuje te sprawozdania oraz 
wyniki oceny, w stosownych przypadkach, 
w celu wspomożenia wysiłków państw 
członkowskich w zakresie ograniczenia lub 
zmniejszenia emisji oraz utrzymania lub 
zwiększenia ich pochłaniania.

Or. en

Poprawka 312
Julie Girling
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 a
Obowiązki sprawozdawcze i w zakresie 

monitorowania
Państwa członkowskie zobowiązują się do 
dopełniania obowiązków odnoszących się 
do monitorowania i sprawozdawczości w 
zakresie emisji i pochłaniania, 
wynikających z działań podejmowanych w 
kontekście niniejszej decyzji, zgodnie z 
rozporządzeniem (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 final –
2011/0372(COD)].

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe plany działania spowodowałyby dodatkowe obciążenia na poziomie państw 
członkowskich, nie niosąc ze sobą wyraźnej wartości dodanej. Na potrzeby niniejszej decyzji 
należałoby skreślić ten przypis i zastąpić go odniesieniem do będącego obecnie przedmiotem 
negocjacji rozporządzenia 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), w którym nakłada się 
na państwa członkowskie obowiązek monitorowania i składania sprawozdań dotyczących ich 
emisji i pochłaniania w obrębie UE.

Poprawka 313
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dokonuje przeglądu zasad 
rozliczania określonych w niniejszej 
decyzji najpóźniej w ciągu roku od 
zakończenia pierwszego okresu 
rozliczeniowego określonego w załączniku 
I.

Komisja dokonuje przeglądu zasad 
rozliczania określonych w niniejszej 
decyzji najpóźniej w ciągu roku od 
zakończenia pierwszego okresu 
rozliczeniowego określonego w załączniku 
I w świetle negocjacji międzynarodowych i 
UNFCCC.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodność ram UE dla 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 314
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 2 
ust. 2, art. 4 ust. 7, art. 6 ust. 9, art. 7 ust. 6 
i art. 9 ust. 4, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszej decyzji.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 2 
ust. 2, art. 7 ust. 6 i art. 9 ust. 4, powierza 
się Komisji na okres nieprzekraczający 
pięciu lat od dnia wejścia w życie 
niniejszej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Mimo iż warto, aby Europa reagowała na zmiany zachodzące na arenie międzynarodowej, co 
pociąga za sobą niezbędne przekazanie uprawnień, niemniej uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powinny być ściśle ograniczone w czasie. Ponadto Komisja nie podała 
żadnego uzasadnienia, dla którego proponowane w decyzji akty delegowane powinny 
wykraczać poza okres rozliczeniowy.
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Poprawka 315
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 2 
ust. 2, art. 4 ust. 7, art. 6 ust. 9, art. 7 ust. 6 
i art. 9 ust. 4, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszej decyzji.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 2 
ust. 2, art. 4 ust. 7, art. 7 ust. 6 i art. 9 ust. 
4, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszej decyzji.

Or. en

Poprawka 316
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 2 
ust. 2, art. 4 ust. 7, art. 6 ust. 9, art. 7 ust. 6 
i art. 9 ust. 4, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszej decyzji.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4 
ust. 7, art. 7 ust. 6 i art. 9 ust. 4, powierza 
się Komisji na czas nieokreślony od dnia 
wejścia w życie niniejszej decyzji.

Or. en

Poprawka 317
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 2 ust. 2, art. 4 ust. 7, art. 6 ust. 9, art. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 2 ust. 2, art. 4 ust. 7, art. 7 ust. 6 i art. 
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7 ust. 6 i art. 9 ust. 4, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę.
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

9 ust. 4, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 318
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 2 ust. 2, art. 4 ust. 7, art. 6 ust. 9, art. 
7 ust. 6 i art. 9 ust. 4, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę.
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 2 ust. 3, art. 4 ust. 7, art. 7 ust. 6 i 
art. 9 ust. 5, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 319
Eija-Riitta Korhola
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 2 ust. 2, art. 4 ust. 7, art. 6 ust. 9, art. 7 
ust. 6 i art. 9 ust. 4 wchodzi w życie tylko 
jeśli Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 2 ust. 2, art. 4 ust. 7, art. 7 ust. 6 i art. 9 
ust. 4 wchodzi w życie tylko jeśli 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 320
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 2 ust. 2, art. 4 ust. 7, art. 6 ust. 9, art. 7 
ust. 6 i art. 9 ust. 4 wchodzi w życie tylko 
jeśli Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 2 ust. 3, art. 4 ust. 7, art. 7 ust. 6 i art. 9 
ust. 5 wchodzi w życie tylko jeśli 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en
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Poprawka 321
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2013 r.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2014 r.

Or. it

Poprawka 322
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – tabela – wiersz 2 – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r.

Or. it

Poprawka 323
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik III – „Standardowe wartości czasu połowicznego rozpadu (HL)” – linijka 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 lata dla papieru 2 lata dla papieru i drewna 
wykorzystywanego do pozyskiwania 
energii

Or. de

Poprawka 324
Julie Girling
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik IV

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

załącznik skreślony

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. 

Poprawka 325
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik IV

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

załącznik skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie całego załącznika IV: plany działania w dotyczące sektora LULUCF 
spowodowałyby dodatkowe obciążenia na poziomie państw członkowskich, nie niosąc ze sobą 
wyraźnej wartości dodanej. Stworzyłyby to dublujące się przepisy, ponieważ byłyby one 
realizowane równolegle do środków rolno-środowiskowych w ramach 2 filaru wspólnej 
polityki rolnej.

Poprawka 326
Gaston Franco, Sophie Auconie

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik IV – litera (g) – tiret piąte
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zwiększenie zasobów pozyskanych 
produktów drzewnych;

– zwiększenie zasobów pozyskanych 
produktów drzewnych. Produkty drzewne 
pochodzące z pozyskanego drewna 
również stanowią istotne rezerwuary 
węgla, materiał drzewny powinien być 
traktowany jako substytut materiałów 
wysoce energochłonnych. Należy wspierać 
zwiększanie użycia produktów z 
pozyskanego drewna w budownictwie, 
robotach remontowych i zamówieniach 
publicznych;

Or. en

Uzasadnienie

Pozyskiwanie określonych drzew – jako integralna część zrównoważonej gospodarki leśnej –
zwiększa miejsce wzrostu dla pozostałych drzew i może zmniejszyć rywalizację o składniki 
odżywcze z gleby i światło słoneczne.  Użycie drewna zamiast materiałów wymagających 
dużych ilości energii w procesie produkcyjnym pomaga walczyć z efektem cieplarnianym, na 
przykład przez zastąpienie konstrukcji z betonu lub stali konstrukcjami z drewna (w postaci 
ram lub belek).


