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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznaczone są 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
zasad rozliczania i planów działania dotyczących emisji i pochłaniania gazów 
cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem
(COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2012)0093),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7-0074/2012),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(A7-0000/2012),

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Podczas 17. konferencji stron 
UNFCCC w Durbanie w grudniu 2011 r. 
przyjęto decyzję -/CMP.7 konferencji stron 
służącej jako spotkanie stron protokołu z 
Kioto („decyzja -/CMP.7”). W decyzji tej 
określono zasady rozliczania dla sektora 
LULUCF począwszy od drugiego okresu 

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

okresu rozliczeniowego na mocy protokołu 
z Kioto. Niniejsza decyzja powinna być 
zgodna z powyższą decyzją w celu 
zapewnienia właściwego stopnia spójności 
między wewnętrznymi zasadami Unii a 
metodyką uzgodnioną w ramach 
UNFCCC. Niniejsza decyzja powinna 
również uwzględniać szczególny charakter 
unijnego sektora LULUCF oraz obowiązki 
wynikające z członkostwa w Unii jako 
odrębnej strony.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) W celu zapewnienia integralności 
środowiskowej zasad rozliczania dla 
unijnego sektora LULUCF zasady te 
powinny opierać się na zasadach 
rozliczania określonych w decyzji 
2/CMP.7, decyzji 2/CMP.6 i decyzji 
16/CMP.1 konferencji stron służącej jako 
spotkanie stron protokołu z Kioto oraz 
stosowanych w sposób spójny, 
porównywalny i kompletny w Unii i 
między państwami członkowskimi. W tym 
celu Komisja, w stosownych przypadkach, 
powinna pomóc państwom członkowskim 
we wprowadzaniu wszelkich korekt lub 
dostosowań technicznych niezbędnych z 
punktu widzenia ich już istniejących lub 
nowo utworzonych rachunków.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zasady rozliczania powinny 
prawidłowo odzwierciedlać zmiany w 
emisjach i pochłanianiu związane z 
działalnością człowieka. Niniejsza decyzja 
powinna przewidywać wykorzystanie 
właściwej metodyki w odniesieniu do 
różnych rodzajów działalności sektora 
LULUCF. Emisje i pochłanianie związane 
z zalesianiem, ponownym zalesianiem i 
wylesianiem są bezpośrednim skutkiem 
działalności człowieka i należy je rozliczać 
w całości. Jednak uwzględniając, że nie 

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

wszystkie emisje i pochłanianie związane z 
gospodarką leśną wynikają z działalności 
człowieka, stosowne zasady rozliczania 
powinny obejmować stosowanie 
poziomów odniesienia w celu wykluczenia 
skutków cech naturalnych i charakterystyki 
poszczególnych państw. Poziomy 
odniesienia stanowią szacunkowy roczny 
poziom netto emisji lub pochłaniania 
wynikających z gospodarki leśnej na 
terytorium państwa członkowskiego w 
latach objętych okresem rozliczeniowym, 
określane w sposób przejrzysty zgodnie z 
decyzją -2/CMP.7. Powinny one być 
aktualizowane w celu odzwierciedlenia 
poprawy metodyki lub danych dostępnych 
w państwach członkowskich. Zasady 
rozliczania powinny przewidywać górną 
granicę emisji gazów cieplarnianych netto i 
ich pochłaniania dla gospodarki leśnej, 
które można uwzględnić na rachunkach, 
biorąc pod uwagę niepewność prognoz, na 
których opierają się poziomy odniesienia.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zjawiska katastrofalne, takie jak pożary 
lasów, plagi owadów, choroby roślin, 
ekstremalne zjawiska pogodowe i 
zakłócenia geologiczne mogą prowadzić 
do tymczasowych emisji gazów 
cieplarnianych lub ich ograniczenia w 
sektorze LULUCF lub do odwrócenia 
wcześniejszych tendencji zachodzących w 
pochłanianiu. Jako że odwrócenie może 
być również skutkiem decyzji związanych 
z gospodarowaniem, takich jak decyzje o 
pozyskaniu drewna lub sadzeniu drzew, w 
niniejszej decyzji należy zadbać o to, aby 

(9) Zjawiska katastrofalne, takie jak pożary 
lasów, plagi owadów, choroby roślin, 
ekstremalne zjawiska pogodowe i 
zakłócenia geologiczne będące poza 
kontrolą państwa członkowskiego i 
pozostające poza jego znaczącym 
wpływem mogą prowadzić do 
tymczasowych emisji gazów 
cieplarnianych lub ich ograniczenia w 
sektorze LULUCF lub do odwrócenia 
wcześniejszych tendencji zachodzących w 
pochłanianiu. Jako że odwrócenie może 
być również skutkiem decyzji związanych 
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odwrócenie pochłaniania wynikające z 
działalności człowieka było zawsze 
prawidłowo odzwierciedlane na 
rachunkach sektora LULUCF. Ponadto 
niniejsza decyzja powinna zapewniać 
państwom członkowskim ograniczoną 
możliwość wyłączenia emisji 
wynikających ze zjawisk katastrofalnych 
będących poza ich kontrolą z rachunków 
sektora LULUCF. Jednakże sposób 
wykorzystania tych przepisów przez 
państwa członkowskie nie powinien 
prowadzić do nieuzasadnionego 
zaniżonego rozliczania.

z gospodarowaniem, takich jak decyzje o 
pozyskaniu drewna lub sadzeniu drzew, w 
niniejszej decyzji należy zadbać o to, aby 
odwrócenie pochłaniania wynikające z 
działalności człowieka było zawsze 
prawidłowo odzwierciedlane na 
rachunkach sektora LULUCF. Ponadto 
niniejsza decyzja powinna zapewniać 
państwom członkowskim ograniczoną 
możliwość wyłączenia emisji 
wynikających ze zjawisk katastrofalnych 
występujących w zakresie zalesiania, 
ponownego zalesiania i gospodarki leśnej,
będących poza ich kontrolą z rachunków 
sektora LULUCF poprzez zastosowanie 
poziomów tła i marginesów zgodnie z 
decyzją 2/CMP.7.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
995/2010 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 października 2010 r. 
ustanawiającym obowiązki podmiotów 
wprowadzających do obrotu drewno i 
produkty z drewna ¹ podmioty są 
zobowiązane do stosowania ram środków i 
procedur zapewniających dostęp do 
informacji na temat dostarczania 
pozyskanych produktów drzewnych do 
celów energetycznych, z uwzględnieniem 
kraju pozyskania i praktyk pozyskiwania. 
Informacje te powinny być opracowane w 
formie streszczenia, co ma służyć 
poprawie rozliczania emisji gazów 
cieplarnianych na mocy dyrektywy 
2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł 
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odnawialnych zmieniającej i w 
następstwie uchylającej dyrektywy 
2001/77/WE oraz 2003/30/WE ² i na mocy 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiającej 
system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE ³.
–––––––––––
¹ Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 23.
² Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16.
³ Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) „zalesianie” oznacza bezpośrednie 
spowodowane przez człowieka 
przekształcenie terenu, który nie był 
zalesiony przez okres co najmniej 50 
ostatnich lat, w teren zalesiony poprzez 
sadzenie, siew lub hodowlę przez 
człowieka drzew wyrosłych z nasion w 
sposób naturalny, jeżeli przekształcenie 
miało miejsce po dniu 1 stycznia 1990 r.;

(c) „zalesianie” oznacza bezpośrednie 
spowodowane przez człowieka 
przekształcenie terenu, który nie był 
zalesiony przez okres co najmniej 50 
ostatnich lat, w teren zalesiony poprzez 
sadzenie, siew lub hodowlę przez 
człowieka drzew wyrosłych z nasion w 
sposób naturalny, jeżeli przekształcenie 
miało miejsce po dniu 31 grudnia 1989 r.;

Or. en

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) „ponowne zalesianie” oznacza 
bezpośrednie spowodowane przez 
człowieka przekształcenie terenu 
niezalesionego w zalesiony przez sadzenie, 
siew lub hodowlę przez człowieka drzew 
wyrosłych z nasion w sposób naturalny na 
terenie, który wcześniej był zalesiony i 
który został przekształcony w teren 
niezalesiony, jeżeli przekształcenie miało
miejsce po dniu 1 stycznia 1990 r.;

(d) „ponowne zalesianie” oznacza 
bezpośrednie spowodowane przez 
człowieka przekształcenie terenu 
niezalesionego w zalesiony przez sadzenie, 
siew lub hodowlę przez człowieka drzew 
wyrosłych z nasion w sposób naturalny na
terenie, który wcześniej był zalesiony i 
który został przekształcony w teren 
niezalesiony, jeżeli przekształcenie miało 
miejsce po dniu 31 grudnia 1989 r.;

Or. en
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Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) „wylesianie” oznacza bezpośrednie 
spowodowane przez człowieka 
przekształcenie terenu zalesionego w 
niezalesiony, jeżeli przekształcenie miało 
miejsce po dniu 1 stycznia 1990 r.;

(e) „wylesianie” oznacza bezpośrednie 
spowodowane przez człowieka 
przekształcenie terenu zalesionego w 
niezalesiony, jeżeli przekształcenie miało 
miejsce po dniu 31 grudnia 1989 r.;

Or. en

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(j) „zasoby węgla” oznaczają masę węgla 
składowaną w rezerwuarze węgla, 
wyrażoną w tonach;

Or. en

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(p) „pozyskany produkt drzewny” oznacza 
jakikolwiek produkt pochodzący z 
pozyskania drewna, w tym materiał 
drzewny i korę, znajdujący się poza 
obszarem pozyskania drewna;

(p) „pozyskany produkt drzewny” oznacza 
jakikolwiek materiał drzewny, w tym korę, 
znajdujący się poza obszarem pozyskania 
drewna;
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Or. en

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ta) „poziom tła” oznacza średnią 
spójnego i początkowo pełnego szeregu 
czasowego składającego się z emisji w 
latach 1990–2009 wynikających ze 
zjawisk katastrofalnych po zastosowaniu 
wielokrotnego procesu w celu odrzucenia 
wyników odbiegających, na podstawie 
dwukrotnego odchylenia standardowego 
oscylującego wokół wartości średniej, aż 
do wyeliminowania wszystkich wyników 
odbiegających;

Or. en

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(tb) „margines” oznacza dwukrotne 
odchylenie standardowe szeregu 
czasowego definiującego poziom tła;

Or. en
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Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) „metoda natychmiastowego utleniania” 
oznacza metodę rozliczania, która zakłada, 
że uwolnienie do atmosfery całości węgla 
składowanego w pozyskanych produktach 
drzewnych następuje w momencie, gdy 
państwo członkowskie wpisuje te produkty 
do swoich rachunków zgodnie z niniejszą 
decyzją;

(v) „metoda natychmiastowego utleniania” 
oznacza metodę rozliczania, która zakłada, 
że uwolnienie do atmosfery całości węgla 
składowanego w pozyskanych produktach 
drzewnych następuje w momencie 
pozyskania;

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 12 w 
celu zmiany definicji określonych w ust. 1 
niniejszego artykułu, mając na względzie 

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

mając na względzie zapewnienie spójności 
między tymi definicjami a definicjami 
przyjętymi przez organy UNFCCC lub 
protokołu z Kioto lub innych 
wielostronnych porozumień w zakresie 
zmiany klimatu zawartych przez Unię.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek ustanowienia i prowadzenia 
rachunków dla sektora LULUCF

Obowiązki w zakresie rozliczania dla 
działalności sektora LULUCF

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) osuszanie i ponowne nawadnianie 
terenów podmokłych.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, w stosownych 
przypadkach przy wsparciu Komisji, 
wprowadzają wszelkie korekty techniczne 
lub przeprowadzają ponowne obliczenia 
niezbędne w celu uwzględnienia w swoich 
już istniejących lub nowo utworzonych 
rachunkach, chyba że są one wyłączone, 
rezerwuary węgla, o których mowa w 
niniejszym ustępie, oraz gazy 
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cieplarniane, o których mowa w art. 3 ust. 
2.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na rachunkach dotyczących ponownego 
zalesiania państwa członkowskie zapisują 
emisje i pochłanianie wynikające 
wyłącznie z takiej działalności 
prowadzonej na tych terenach, które nie 
były lasem w dniu 1 stycznia 1990 r.

1. Na rachunkach dotyczących ponownego 
zalesiania państwa członkowskie zapisują 
emisje i pochłanianie wynikające 
wyłącznie z takiej działalności 
prowadzonej na tych terenach, które nie 
były lasem w dniu 31 grudnia 1989 r.

Or. en
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli państwa członkowskie zapisują 
na swoich rachunkach zmiany netto w 
emisjach i pochłanianiu dwutlenku węgla 
(CO2) w wyniku zalesiania, ponownego 
zalesiania i wylesiania, takie zmiany netto 
odpowiadają całkowitemu poziomowi 
pochłaniania i emisji dla wszystkich lat 
każdego okresu rozliczeniowego 
określonego w załączniku I, obliczonemu 
poprzez dodanie dla każdego roku tego 
okresu rozliczeniowego stanu zasobów 
węgla w dniu 31 grudnia tego roku 
pomniejszonego o stan zasobów węgla w 
dniu 1 stycznia tego samego roku, na 
podstawie przejrzystych i weryfikowalnych 
danych.

2. Państwa członkowskie rozliczają
zmiany netto w emisjach i pochłanianiu 
dwutlenku węgla (CO2) w wyniku 
zalesiania, ponownego zalesiania i 
wylesiania. Takie zmiany netto 
odpowiadają całkowitemu poziomowi 
pochłaniania i emisji dla wszystkich lat 
każdego okresu rozliczeniowego 
określonego w załączniku I, obliczonemu 
poprzez dodanie dla każdego roku tego 
okresu rozliczeniowego zmian netto w 
emisjach i pochłanianiu dwutlenku węgla, 
na podstawie przejrzystych i 
weryfikowalnych danych.

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli państwa członkowskie zapisują 
na swoich rachunkach emisje metanu 
(CH4) i podtlenku azotu (N2O) w wyniku 
zalesiania, ponownego zalesiania i 
wylesiania, takie emisje odpowiadają 
całkowitemu poziomowi emisji dla 
wszystkich lat każdego okresu 
rozliczeniowego określonego w załączniku 
I, obliczonemu poprzez dodanie poziomu 
emisji w każdym roku tego okresu 
rozliczeniowego, na podstawie 

3. Państwa członkowskie rozliczają emisje 
metanu (CH4) i podtlenku azotu (N2O) w 
wyniku zalesiania, ponownego zalesiania i 
wylesiania. Takie emisje odpowiadają 
całkowitemu poziomowi emisji dla 
wszystkich lat każdego okresu 
rozliczeniowego określonego w załączniku 
I, obliczonemu poprzez dodanie poziomu 
emisji w każdym roku tego okresu 
rozliczeniowego, na podstawie 
przejrzystych i weryfikowalnych danych.
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przejrzystych i weryfikowalnych danych.

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie w dalszym ciągu 
ustanawiają i prowadzą rachunki
odzwierciedlające poziom emisji i 
pochłaniania w odniesieniu do terenu, 
który został zaklasyfikowany na 
rachunkach zgodnie z art. 4 ust. 3 do 
kategorii zalesiania, ponownego zalesiania 
lub wylesiania, nawet jeżeli działalność ta 
nie jest już prowadzona na tym terenie.

4. Państwa członkowskie prowadzą 
rachunki dla emisji i pochłaniania w 
odniesieniu do terenów, które zostały 
zaklasyfikowane na rachunkach zgodnie z 
art. 4 ust. 3 do kategorii zalesiania, 
ponownego zalesiania lub wylesiania, 
nawet jeżeli działalność ta nie jest już 
prowadzona na tych terenach.

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na rachunkach dotyczących gospodarki 
leśnej państwa członkowskie zapisują
emisje i pochłanianie wynikające z takiej
działalności, obliczone jako emisje i 
pochłanianie w każdym okresie 
rozliczeniowym określonym w załączniku 
I pomniejszone o wartość uzyskaną 
poprzez pomnożenie liczby lat w tym 
okresie rozliczeniowym przez poziom 
odniesienia określony w załączniku II.

1. Państwa członkowskie rozliczają emisje 
i pochłanianie wynikające z działalności 
związanej z gospodarką leśną, obliczone 
jako emisje i pochłanianie w każdym 
okresie rozliczeniowym określonym w 
załączniku I pomniejszone o wartość 
uzyskaną poprzez pomnożenie liczby lat w 
tym okresie rozliczeniowym przez 
odpowiedni poziom odniesienia dla 
gospodarki leśnej określony w załączniku 
II.

Or. en
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli wynik obliczenia, o którym mowa 
w ust. 1 dla okresu rozliczeniowego jest 
ujemny, państwa członkowskie zapisują na 
rachunkach dotyczących gospodarki leśnej 
całkowity poziom emisji i pochłaniania 
wynoszący nie więcej niż równowartość 
3,5% 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, pomnożony 
przez liczbę lat w okresie rozliczeniowym.

2. Jeżeli wynik obliczenia, o którym mowa 
w ust. 1 dla okresu rozliczeniowego jest 
ujemny, państwa członkowskie zapisują na 
rachunkach dotyczących gospodarki leśnej 
całkowity poziom emisji i pochłaniania 
wynoszący nie więcej niż równowartość 
3,5% emisji państwa członkowskiego w 
roku lub okresie 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, pomnożony 
przez liczbę lat w okresie rozliczeniowym.

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
metody obliczeniowe stosowane w 
odniesieniu do rachunków dotyczących 
gospodarki leśnej były zgodne z metodami 
obliczeniowymi stosowanymi do 
obliczenia poziomów odniesienia 
określonych w załączniku II, w odniesieniu 
do następujących aspektów:

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
metody obliczeniowe stosowane w 
odniesieniu do rachunków dotyczących 
gospodarki leśnej były zgodne z 
załącznikiem II do decyzji 2/CMP.6 oraz z 
metodami obliczeniowymi stosowanymi do 
obliczenia poziomów odniesienia 
określonych w załączniku II, w odniesieniu 
do następujących aspektów:



PR\907927PL.doc 21/42 PE491.221v02-00

PL

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) pozyskane produkty drzewne; skreślona

Or. en

Poprawka 32

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 
proponowane zmienione poziomy 
odniesienia na następny okres 
rozliczeniowy zgodnie z metodyką 
określoną w decyzjach 2/CMP.7 i 
2/CMP.6 stosowanych w celu obliczenia 
poziomów odniesienia określonych w tej 
decyzji.

Or. en

Poprawka 33

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 

5. Jeżeli decyzja 2/CMP.6 lub decyzja 
2/CMP.7 ulegnie zmianie, państwa 
członkowskie zgłaszają Komisji 
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proponowane zmienione poziomy 
odniesienia uwzględniające te zmiany nie 
później niż sześć miesięcy po przyjęciu 
zmian.

proponowane zmienione poziomy 
odniesienia uwzględniające te zmiany nie 
później niż sześć miesięcy po przyjęciu 
zmian.

Or. en

Poprawka 34

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 rozliczają, 
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

Poprawka 35

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na rachunkach ustanowionych zgodnie z 
art. 3 ust. 1 dotyczących pozyskanych 
produktów drzewnych państwa 
członkowskie zapisują emisje z 
następujących pozyskanych produktów 
drzewnych na podstawie obliczeń zgodnie 
z funkcją rozpadu pierwszego stopnia i 
standardowymi wartościami czasu 
połowicznego rozpadu określonymi w 
załączniku III:

2. Na rachunkach ustanowionych zgodnie z 
art. 3 ust. 1 dotyczących pozyskanych 
produktów drzewnych państwa 
członkowskie uwzględniają emisje z 
następujących pozyskanych produktów 
drzewnych na podstawie obliczeń zgodnie 
z funkcją rozpadu pierwszego stopnia i 
standardowymi wartościami czasu 
połowicznego rozpadu określonymi w 
załączniku III:

Or. en
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Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie przywozu nie 
rozlicza importowanych pozyskanych 
produktów drzewnych, niezależnie od ich 
pochodzenia. 

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które zdecydują się 
na stosowanie wartości czasu 
połowicznego rozpadu odpowiednich dla 
poszczególnych państw w odniesieniu do 
eksportowych pozyskanych produktów 
drzewnych, informują o swojej decyzji 
Komisję rok przed zakończeniem okresu 
rozliczeniowego na potrzeby jej 
zrewidowania i zatwierdzenia.

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit trzeci b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nie stosują 
wartości czasu połowicznego rozpadu 
odpowiednich dla poszczególnych państw 
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w odniesieniu do pozyskanych produktów 
drzewnych wprowadzonych na rynek UE, 
które odbiegają od wartości stosowanych 
przez państwo członkowskie przywozu na 
rachunkach, o których mowa w art. 3 ust. 
1. 

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit trzeci c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie rozliczają emisje z 
pozyskanych produktów drzewnych w 
wyniku wylesiania na podstawie 
natychmiastowego utleniania.

Or. en

Poprawka 40

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 
pozyskanych w celach energetycznych, 
zgodnie z metodą natychmiastowego 
utleniania. Państwa członkowskie śledzą 
pozyskane produkty drzewne, które zostały 
pozyskane poza Unią i które są 
wykorzystywane do celów energetycznych 
w państwie członkowskim, w celu 
dokonania podsumowania emisji ze 
wskazaniem kraju pozyskania 
pozyskanego produktu drzewnego oraz 
określeniem, czy został on pozyskany w 
sposób zrównoważony.
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Or. en

Poprawka 41

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. Na rachunkach dotyczących gospodarki 
gruntami uprawnymi i gospodarki 
pastwiskami państwa członkowskie 
rozliczają 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 
lub okresie 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 42

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

Na rachunkach dotyczących osuszania i 
ponownego nawadniania terenów 
podmokłych państwa członkowskie 
rozliczają emisje i pochłanianie 
wynikające z tej działalności na wszystkich 
terenach osuszonych od 1990 r. i na 
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terenach ponownie nawodnionych od 1990 
r.

wszystkich terenach ponownie 
nawodnionych od 1990 r.

Or. en

Poprawka 43

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) 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. 

Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku działalności związanej z 
zalesianiem i ponownym zalesianiem, o 
której mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) i b), 
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państwa członkowskie obliczają poziom 
tła emisji wynikających ze zjawisk 
katastrofalnych. Zgodnie z decyzją 
2/CMP.7 państwa członkowskie mogą 
wyłączyć, albo każdego roku, albo pod 
koniec okresu rozliczeniowego, o którym 
mowa w załączniku I, emisje wynikające 
ze zjawisk katastrofalnych, które w 
każdym pojedynczym roku przekraczają 
poziom tła wraz z marginesem właściwy 
dla zalesiania i wylesiania.

Or. en

Poprawka 45

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W przypadku działalności związanej z 
gospodarką leśną, o której mowa w art. 3 
ust. 1 lit. d), państwa członkowskie 
obliczają poziom tła emisji wynikających 
ze zjawisk katastrofalnych. Zgodnie z 
decyzją 2/CMP.7 państwa członkowskie 
mogą wyłączyć z rozliczania, albo każdego 
roku, albo pod koniec okresu 
rozliczeniowego, o którym mowa w 
załączniku I, emisje wynikające ze zjawisk 
katastrofalnych, które w każdym 
pojedynczym roku przekraczają poziom tła 
wraz z marginesem właściwym dla 
gospodarki leśnej.

Or. en
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Nie można wyłączać 
nieantropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych ze źródeł wynikających ze 
zjawisk katastrofalnych, uwzględnionych 
w dokonanych przez państwa 
członkowskie obliczeniach poziomu 
odniesienia zgodnie z art. 6 ust. 4, 5 lub 6.

Or. en

Poprawka 47

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 1d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Państwa członkowskie, w stosownych 
przypadkach przy wsparciu Komisji, 
wprowadzają wszelkie korekty techniczne 
lub ponownie obliczają poziom 
odniesienia dla gospodarki leśnej 
określony w załączniku II w celu 
uwzględnienia poziomu tła emisji 
związanych z corocznymi zjawiskami 
katastrofalnymi, o ile nie został on 
uwzględniony zgodnie z niniejszym 
ustępem.

Or. en
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Poprawka 48

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 obliczają emisje 
i pochłanianie netto zgodnie z ust. 1 lit. 
a)–d) oraz przekazują przejrzyste 
informacje:

Or. en

Poprawka 49

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) państwo członkowskie określa cały 
obszar wyłączony z rozliczania na 
rachunkach tego państwa zgodnie z art. 3 
ust. 1 lit. a), b) i d), uwzględniając 
położenie geograficzne, rok i rodzaj 
zjawisk katastrofalnych;

(a) wykazanie, że wszystkie obszary 
podlegające wyłączeniu zostały określone, 
z uwzględnieniem ich położenia 
georeferencyjnego, roku i rodzaju zjawisk 
katastrofalnych;

Or. en
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Poprawka 50

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) państwo członkowskie szacuje roczne 
nieantropogeniczne emisje gazów 
cieplarnianych ze źródeł wynikających ze 
zjawisk katastrofalnych oraz powiązane 
pochłanianie na wyłączonych obszarach;

(b) wykazanie ilości szacowanych 
rocznych emisji wynikających ze zjawisk 
katastrofalnych oraz stopnia powiązanego 
pochłaniania na tych obszarach;

Or. en

Poprawka 51

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) na wyłączonych obszarach nie nastąpiła 
zmiana użytkowania gruntów, a państwo 
członkowskie stosuje przejrzyste i 
weryfikowalne metody i kryteria 
określenia zmiany użytkowania gruntów na 
tych obszarach;

(c) wykazanie, że na obszarach, w 
odniesieniu do których stosuje się 
wyłączenie, nie nastąpiła zmiana 
użytkowania gruntów oraz wyjaśnienie 
metod i kryteriów określenia wszelkich 
przyszłych zmian użytkowania gruntów na 
tych obszarach w okresie rozliczeniowym;

Or. en

Poprawka 52

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) państwo członkowskie w miarę 
możliwości podejmuje środki służące 
zarządzaniu skutkami zjawisk 

(d) wykazanie, że zjawiska, które wystąpiły 
w okresie rozliczeniowym, były poza 
kontrolą i znaczącym wpływem państwa 
członkowskiego poprzez wskazanie 
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katastrofalnych lub ich kontroli; praktycznych wysiłków mających na celu 
zapobieżenie zjawiskom, w odniesieniu do 
których domaga się wyłączenia, 
zarządzanie nimi i ich kontrolowanie;

Or. en

Poprawka 53

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) państwo członkowskie w miarę 
możliwości podejmuje środki służące 
rekultywacji obszarów wykluczonych;

(e) wskazanie praktycznych wysiłków 
podjętych w celu rekultywacji obszarów, w 
odniesieniu do których domaga się 
wyłączenia;

Or. en

Poprawka 54

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) emisje z pozyskanych produktów 
drzewnych w wyniku pozyskania drewna z 
terenów objętych zjawiskami 
katastrofalnymi nie zostały wyłączone z 
rozliczania.

(f) wykazanie, że emisje związane z
pozyskaniem drewna z terenów objętych 
zjawiskami katastrofalnymi nie zostały 
wyłączone z rozliczania.

Or. en
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Poprawka 55

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nie wyłączają z 
rozliczania emisji wynikających ze zjawisk 
katastrofalnych na tych terenach, które w 
wyniku zjawiska katastrofalnego 
podlegają zmianie sposobu użytkowania 
gruntów.

Or. en

Poprawka 56

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.

skreślony

Or. en
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Poprawka 57

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 wymogów informacyjnych 
określonych w ust. 2 w świetle postępu 
naukowego lub w celu uwzględnienia 
zmian decyzji 2/CMP.7 lub wszelkich 
innych aktów przyjętych przez organy 
UNFCCC lub protokołu z Kioto.

Or. en

Poprawka 58

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. 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.

1. 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 wysiłki 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 59

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) opis wcześniejszych tendencji w 
zakresie emisji i pochłaniania;

(a) opis wcześniejszych i obecnych
tendencji w zakresie emisji i pochłaniania, 
w tym tendencji historycznych, w zakresie, 
w jakim można je odtworzyć;

Or. en

Poprawka 60

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera (aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) prognozy emisji i pochłaniania 
odpowiadające tendencjom związanych z 
populacją, rozwojem infrastruktury, 
wykorzystaniem energii, intensyfikacją 
rolnictwa i leśnictwem;

Or. en

Poprawka 61

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(c) analiza potencjału w zakresie 
zmniejszenia emisji i zwiększenia 
pochłaniania przy jednoczesnym 
zwiększeniu ogólnej zdolności 
pochłaniania;

Or. en
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Poprawka 62

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;

(e) działania polityczne przewidziane w 
celu realizacji środków, o których mowa w 
lit. d), oraz, w stosownych przypadkach, w 
celu włączenia ich do innych działań 
politycznych, w tym krajowych planów 
działania w zakresie energii odnawialnej, 
planów działania w zakresie leśnictwa 
oraz krajowych planów strategicznych, 
wraz ze szczegółowym opisem 
przewidywanych skutków tych środków 
dla emisji i pochłaniania;

Or. en

Poprawka 63

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja udziela państwom członkowskim 
wskazówki i pomoc techniczną oraz 
przyjmuje konkretne wytyczne dotyczące 
planów działania dotyczących sektora 
LULUCF. Państwa członkowskie stosują 
się do tych wytycznych podczas 
przedstawiania swoich planów działania 
dotyczących sektora LULUCF oraz 
spełniają wymagania wymienione w lit. 
a)–f) akapitu pierwszego.

Or. en
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Poprawka 64

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy

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.

3. W ciągu trzech miesięcy od otrzymania 
od tego państwa członkowskiego 
wszystkich stosownych informacji Komisja 
ocenia projekt planu działania państwa 
członkowskiego dotyczącego sektora 
LULUCF w celu zapewnienia, że jest on 
zgodny z wytycznymi i wymogami 
wymienionymi w ust. 2 lit. a)–f). 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. en

Poprawka 65

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może zwrócić się do państwa 
członkowskiego o zmianę lub 
uzupełnienie tych planów w celu 
zapewnienia, że spełniają one wymagania 
określone w niniejszym artykule.

Or. en
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Poprawka 66

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja ocenia realizację planów 
działania dotyczących sektora LULUCF w 
państwach członkowskich w ciągu sześciu 
miesięcy od otrzymania sprawozdań oraz 
wydaje, w stosownych przypadkach, 
zalecenia dotyczące dalszego 
postępowania. Państwa członkowskie 
należycie uwzględniają zalecenia Komisji.

Or. en

Poprawka 67

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, z pomocą państw członkowskich, 
zapewnia członkom społeczeństwa 
wczesne i skuteczne możliwości udziału w 
przygotowywaniu, modyfikowaniu i 
rewidowaniu planów działania 
dotyczących sektora LULUCF zgodnie z 
art. 9 decyzji (WE) nr 1367/2006. Komisja 
i państwa członkowskie podają do 
wiadomości publicznej, w formie 
elektronicznej, plany działania dotyczące 
sektora LULUCF, oceny i sprawozdania 
w celu ich czynnego i systematycznego 
rozpowszechniania wśród społeczeństwa 
zgodnie z ich odpowiednimi obowiązkami, 
o których mowa w rozporządzeniu (WE) 
nr 1367/2006 oraz w dyrektywie 
2003/4/WE.

Or. en
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Poprawka 68

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia specjalny mechanizm 
przeglądu w celu zapewnienia, w 
stosownych przypadkach, spójności 
między unijnymi zasadami rozliczania i 
zasadami przyjętymi przez organy 
UNFCCC lub protokołu z Kioto lub 
innych wielostronnych porozumień w 
zakresie zmiany klimatu zawartych przez 
Unię.

Or. en
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UZASADNIENIE

Rozliczanie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) jest 
kluczowym elementem polityki przeciwdziałania zmianie klimatu, który może się przyczynić, 
między innymi, do złagodzenia skutków, dostosowania, ochrony różnorodności biologicznej 
oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Pierwszym krokiem w kierunku 
włączenia sektorów LULUCF do wysiłków UE w zakresie redukcji oraz zapewnienia 
komplementarności między unijnymi strategiami politycznymi jest ustanowienie solidnych 
zasad rozliczania emisji i pochłaniania wynikających z działalności LULUCF.

W związku z tym rozliczaniu dla sektora LULUCF w Unii Europejskiej powinny przyświecać 
trzy nadrzędne cele:

 ułatwienie zapewnienia zgodności z niezależnymi zobowiązaniami 
międzynarodowymi państw członkowskich i Unii Europejskiej jako stron Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz 
protokołu z Kioto;

 zapewnienie spójności polityki z obowiązującym i rozważanym prawodawstwem Unii 
na rzecz przyszłej koordynacji i integracji, w tym, między innymi, ze wspólną polityką 
rolną (WPR) i dyrektywą w sprawie energii ze źródeł odnawialnych; oraz

 dopilnowanie, aby praktyki i metodyki rozliczeniowe były zgodne z przyjętymi 
zasadami przejrzystości, spójności, porównywalności, kompletności i dokładności –
nie tylko w poszczególnych państwach członkowskich, lecz także między nimi jako 
członkami Unii Europejskiej. 

Podejście przyjęte przez sprawozdawcę jest podejściem „chirurgicznym”, które zakłada 
dążenie do osiągnięcia wspomnianych celów przy jednoczesnym uznaniu, że większość 
rutynowych prac zostało już wykonanych w ramach decyzji podjętych na konferencji stron 
UNFCCC oraz na spotkaniach stron protokołu z Kioto, w tym decyzji 16/CMP.1, 2/CMP.6 i 
2/CMP.7. Unia Europejska musi mieć również świadomość swojej istotnej przywódczej roli, 
jaką odgrywa w odniesieniu do kwestii związanych z klimatem, i w przypadku gdy 
preferowana lub wymagana jest harmonizacja powinna dążyć do znalezienia najwyższego 
wspólnego mianownika między swoimi państwami członkowskimi.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje zatem zaproponowaną decyzję, lecz uważa, że pod 
wieloma względami należy ją doprecyzować i wzmocnić.

Obowiązki w zakresie rozliczania

Obowiązek określania i rozliczania emisji i pochłaniania wynikających z całej gamy kategorii 
działalności związanych z gruntami i uwalnianiem emisji jest ważnym krokiem w kierunku 
uwzględnienia tych sektorów w wysiłkach Unii w zakresie redukcji. W Durbanie ustalono, że 
osuszanie i ponowne nawadnianie terenów podmokłych pozostaje działalnością dobrowolną 
zgodnie z decyzją 2/CMP.7, która powinna się opierać na metodykach szacowania mających 
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zastosowanie do terenów podmokłych, gruntów przekształconych w tereny podmokłe oraz 
użytkowania osuszonych gruntów organicznych, zawartych w wytycznych Międzyrządowego 
Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), przyjętych niedawno lub wspieranych przez konferencję 
stron, i we wszelkich późniejszych wyjaśnieniach do nich. Nałożenie obowiązku rozliczania 
osuszania i ponownego nawadniania terenów podmokłych tylko na niektóre państwa 
członkowskie również prowadzi do niespójności w Unii.

Sprawozdawca proponuje zatem włączenie osuszania i ponownego nawadniania terenów 
podmokłych jako kategorii działalności, która podlega obowiązkowemu rozliczaniu.

Ogólne zasady rozliczania 

Dokładne rozliczanie zmian zasobów węgla dla poszczególnych kategorii działalności 
wymaga włączenia znanych rezerwuarów węgla i gazów cieplarnianych. Poza tym, w celu 
zapewnienia harmonizacji z myślą o dalszym włączeniu do zobowiązań Unii w zakresie 
redukcji oraz zgodności z obowiązującym i rozważanym prawodawstwem Unii wszystkie 
państwa członkowskie powinny być zobowiązane do rozliczania zasobów węgla przy użyciu 
tych samych rezerwuarów węgla i gazów cieplarnianych. W zakresie, w jakim państwa 
członkowskie wymagają pomocy we wprowadzaniu korekt i dostosowań technicznych do 
rozliczania rezerwuarów węgla i gazów cieplarnianych, które inaczej zostałyby wyłączone z 
rozliczania, Komisja powinna, w stosownych przypadkach, udzielić takiej pomocy.

Sprawozdawca proponuje zatem wprowadzenie wymogu rozliczania wszystkich rezerwuarów 
węgla i gazów cieplarnianych w odniesieniu do poszczególnych kategorii działalności oraz 
zwraca się do Komisji o udzielenie pomocy.

Pozyskane produkty drzewne

W Durbanie ustalono, że pozyskane produkty drzewne powinno się rozliczać na podstawie 
natychmiastowego utleniania (co oznacza, że węgiel składowany w drewnie uznaje się za 
uwolniony podczas jego pozyskiwania), chyba że dostępne są przejrzyste i weryfikowalne 
dane dotyczące określonych kategorii pozyskanych produktów drzewnych; w takim 
przypadku szacunki opierają się na funkcji rozpadu pierwszego stopnia i na standardowych 
wartościach czasu połowicznego rozpadu. W celu zastąpienia standardowych wartości czasu 
połowicznego rozpadu państwa członkowskie mogą również stosować dane właściwe dla 
poszczególnych państw. Taka struktura mogłaby doprowadzić do wystąpienia w Unii 
potencjalnych przypadków niespójności takich jak: (i) dwa państwa członkowskie stosują w 
odniesieniu do państwa trzeciego wartości czasu połowicznego rozpadu odpowiednie dla 
poszczególnych państw, które to wartości różnią się między sobą; lub (ii) jedno państwo 
członkowskie stosuje w odniesieniu do drugiego państwa członkowskiego wartości czasu 
połowicznego rozpadu odpowiednie dla poszczególnych państw, które to wartości różnią się 
od wartości, które stosuje we własnym zakresie. Istnieje potrzeba zapobieżenia tym 
potencjalnym niespójnościom.

Sprawozdawca proponuje zatem zobowiązanie najpierw państw członkowskich do 
powiadomienia Komisji o ich decyzji dotyczącej stosowania wartości czasu połowicznego 
rozpadu odpowiednich dla poszczególnych państw w odniesieniu do pozyskanych produktów 
drzewnych wywiezionych poza Unię na potrzeby jej zrewidowania i zatwierdzenia, a 
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następnie zakazanie państwom członkowskim stosowania wartości czasu połowicznego 
rozpadu odpowiednich dla poszczególnych państw w odniesieniu do pozyskanych produktów 
drzewnych wprowadzonych na rynek UE, które to wartości odbiegają od wartości 
stosowanych przez państwo członkowskie przywozu.

Poza tym w obecnych ramach rozliczania pozyskanych produktów drzewnych 
wykorzystywanych do celów energetycznych występują luki w danych. Ma to szczególne 
znaczenie w odniesieniu do biomasy drzewnej wykorzystywanej do celów bioenergetycznych 
oraz do założenia zerowej emisyjności, podkreślanej zarówno w dyrektywie w sprawie 
energii ze źródeł odnawialnych, jak i w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do 
emisji. Podczas gdy państwa członkowskie są zobowiązane do rozliczania wewnętrznie 
pozyskanych produktów drzewnych wykorzystywanych do celów energetycznych na 
podstawie natychmiastowego utleniania, co tym samym tworzy mechanizm stosowany w Unii 
oraz ramy prawne dla rozliczania tych emisji, nie zawsze jest to jednak regułą w przypadku 
państw trzecich. Zbliżające się wejście w życie decyzji UE w sprawie drewna, któremu będzie 
towarzyszyła zmiana Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w odpowiednim czasie zapewni 
narzędzia mające na celu udzielenie pomocy w zlikwidowaniu wspomnianych luk w danych.

Sprawozdawca proponuje zatem zobowiązanie państw członkowskich do śledzenia i 
rozliczania wyłącznie w celach informacyjnych emisji z pozyskanych produktów drzewnych 
pozyskanych poza Unią i wykorzystywanych do celów energetycznych w państwie 
członkowskim na podstawie natychmiastowego utleniania, ze wskazaniem kraju pozyskania 
pozyskanego produktu drzewnego oraz określeniem, czy został on pozyskany w sposób 
zrównoważony.

Zjawiska katastrofalne

W Durbanie ustalono, że emisje wynikające ze zjawisk katastrofalnych mogą zostać 
wyłączone z działalności związanej z zalesianiem, ponownym zalesianiem i gospodarką leśną 
w określonych okolicznościach. Zgodnie z tym podejściem państwa członkowskie muszą 
oszacować poziomy tła i marginesy w celu ustalenia, które emisje mogą zostać wyłączone, a 
następnie mogą zezwolić na wyłączenie tych emisji, lecz wyłącznie pod warunkiem 
spełnienia określonych warunków. Zgodnie z decyzją 2/CMP.7 państwa członkowskie są 
również zobowiązane do stosowania w odniesieniu do gospodarki leśnej takich samych 
metodyk co w odniesieniu do zalesiania i ponownego zalesiania. Potrzeba zapewnienia 
spójności nie ogranicza się jednak wyłącznie do kategorii działalności, lecz także ma 
zastosowanie do państw członkowskich.

Sprawozdawca proponuje zatem, aby państwa członkowskie obliczały poziomy tła i 
marginesy oraz spełniały warunki zgodnie z decyzją 2/CMP.7, a także, aby wprowadziły 
odpowiednie korekty i dostosowania techniczne niezbędne w celu zapewnienia zgodności ze 
swoimi zasadami rozliczania.

Definicje

Kilka terminów zastosowanych w całym dokumencie nie zostało zdefiniowanych i wymaga 
dalszego wyjaśnienia. Terminy te są ważne z punktu widzenia jednolitego zrozumienia i 
stosowania obowiązków określonych w przedmiotowej decyzji.
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Sprawozdawca proponuje zatem włączenie lub wyjaśnienie definicji zasobów węgla, 
ponownego zalesiania, zalesiania, wylesiania, pozyskanych produktów drzewnych, poziomu 
tła, marginesu, wartości czasu połowicznego i natychmiastowego utleniania.

Plany działania dotyczące sektora LULUCF

Państwa członkowskie powinny zastanowić się nad działaniami mającymi na celu 
ograniczenie emisji i utrzymanie lub zwiększenie stopnia ich pochłaniania, wynikających z 
kategorii działalności objętych przedmiotowym wnioskiem. W szczególności działania te 
powinny służyć określeniu tendencji i zbadaniu możliwości dalszego włączenia do innych 
strategii politycznych UE. Komisja powinna być odpowiedzialna za udzielenie państwom 
członkowskim wskazówek i pomocy technicznej, a także, w stosownych przypadkach, 
powinna być upoważniona do wydawania zaleceń dotyczących dalszego postępowania. 
Ponadto, zgodnie z innymi przepisami UE, należy zapewnić udział społeczeństwa i 
przejrzystość. 

Sprawozdawca proponuje zatem wyjaśnienie treści planów działania dotyczących sektora 
LULUCF w celu uwzględnienia ostatnich tendencji oraz prognoz emisji i pochłaniania, a 
także środków mających na celu włączenie sektora LULUCF do innych strategii politycznych 
UE. Ponadto należy zwrócić uwagę na język opisujący rolę Komisji oraz obowiązki w 
zakresie zapewnienia dostępu do informacji i udziału społeczeństwa.


