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Sprawozdanie A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze 

zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – nagłówek 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dodatkowe wykorzystanie maksymalnie 

280 mln pochłaniania netto z terenów 

wylesionych, terenów zalesionych, 

gruntów uprawnych i uprawianych 

użytków zielonych 

Dodatkowe wykorzystanie maksymalnie 

280 mln pochłaniania netto z sektora 

użytkowania gruntów, zmiany 

użytkowania gruntów i leśnictwa 
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Sprawozdanie A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze 

zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W przypadku gdy akt delegowany 

aktualizujący poziomy referencyjne dla 

lasów w oparciu o krajowe plany rozliczeń 

gospodarki leśnej zgodnie z art. 8 ust. 6 

rozporządzenia [LULUCF] zostanie 

przyjęty, należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjęcia aktu 

delegowanego wprowadzającego 

modyfikację ust. 1 niniejszego artykułu, 

aby uwzględnić wkład kategorii księgowej 

zarządzanych obszarów leśnych zgodnie z 

art. 12 niniejszego rozporządzenia. 

2. W przypadku gdy akt delegowany 

aktualizujący poziomy referencyjne dla 

lasów w oparciu o krajowe plany rozliczeń 

gospodarki leśnej zgodnie z art. 8 ust. 6 

rozporządzenia [LULUCF] zostanie 

przyjęty, należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjęcia aktu 

delegowanego wprowadzającego 

modyfikację ust. 1 niniejszego artykułu i 

kategorii księgowych w załączniku III, 

aby uwzględnić wyważony wkład kategorii 

księgowej zarządzanych obszarów leśnych 

zgodnie z art. 12 niniejszego 

rozporządzenia, bez przekroczenia łącznej 

ilości 280 mln ton dostępnych na mocy 

niniejszego artykułu. 

Or. en 
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Sprawozdanie A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze 

zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) W rozporządzeniu [ ] [w sprawie 

włączenia emisji i pochłaniania gazów 

cieplarnianych w wyniku działalności 

związanej z użytkowaniem gruntów, 

zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 

w ramy klimatyczno-energetyczne do roku 

2030] określono zasady rozliczania 

dotyczące emisji i pochłaniania gazów 

cieplarnianych związane z użytkowaniem 

gruntów, zmianą użytkowania gruntów i 

leśnictwem (LULUCF). Mimo że 

uwzględnienie ilości do sumy całkowitych 

emisji netto i pochłaniania netto z terenów 

wylesionych, terenów zalesionych, 

gruntów uprawnych i uprawianych 

użytków zielonych, jak określono w 

rozporządzeniu [ ] na mocy niniejszego 

rozporządzenia ma wpływ na efekt 

środowiskowy w odniesieniu do poziomu 

uzyskanych redukcji emisji gazów 

cieplarnianych, elastyczność w odniesieniu 

do maksymalnej ilości 280 mln ton 

ekwiwalentu CO2 takiego pochłaniania 

podzielonej między państwa członkowskie 

zgodnie z wielkościami ustalonymi w 

(12) W rozporządzeniu [ ] [w sprawie 

włączenia emisji i pochłaniania gazów 

cieplarnianych w wyniku działalności 

związanej z użytkowaniem gruntów, 

zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 

w ramy klimatyczno-energetyczne do roku 

2030] określono zasady rozliczania 

dotyczące emisji i pochłaniania gazów 

cieplarnianych związane z użytkowaniem 

gruntów, zmianą użytkowania gruntów i 

leśnictwem (LULUCF). Mimo że 

uwzględnienie ilości do sumy całkowitych 

emisji netto i pochłaniania netto z terenów 

wylesionych, terenów zalesionych, 

gruntów uprawnych, uprawianych użytków 

zielonych i w stosownych przypadkach 

zarządzanych terenów podmokłych, jak 

określono w rozporządzeniu [ ] na mocy 

niniejszego rozporządzenia ma wpływ na 

efekt środowiskowy w odniesieniu do 

poziomu uzyskanych redukcji emisji 

gazów cieplarnianych, elastyczność w 

odniesieniu do maksymalnej ilości 280 mln 

ton ekwiwalentu CO2 takiego pochłaniania 

podzielonej między państwa członkowskie 
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załączniku III należy włączyć jako 

dodatkową możliwość dostępną w razie 

potrzeby dla państw członkowskich, aby 

mogły zrealizować swoje zobowiązania. W 

przypadku gdy akt delegowany 

aktualizujący poziomy referencyjne dla 

lasów w oparciu o krajowe plany rozliczeń 

gospodarki leśnej zgodnie z art. 8 ust. 6 

rozporządzenia [LULUCF] zostanie 

przyjęty, zgodnie z art. 290 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy 

przekazać Komisji uprawnienia do 

przyjmowania aktów w odniesieniu do art. 

7, aby uwzględnić wkład kategorii 

księgowej zarządzanych obszarów leśnych 

w mechanizmie elastyczności określonym 

w tym artykule. Przed przyjęciem takiego 

aktu delegowanego Komisja powinna 

przeprowadzić ocenę rzetelności 

rozliczania w odniesieniu do zarządzanych 

obszarów leśnych w oparciu o dostępne 

dane, a w szczególności spójności 

planowanych i faktycznych wskaźników 

pozyskania. Ponadto na mocy niniejszego 

rozporządzenia należy dopuścić możliwość 

dobrowolnego usunięcia jednostek 

rocznych limitów emisji w celu 

umożliwienia uwzględnienia takich ilości 

przy ocenie przestrzegania przez państwa 

członkowskie wymogów rozporządzenia [ 

zgodnie z wielkościami ustalonymi w 

załączniku III należy włączyć jako 

dodatkową możliwość dostępną w razie 

potrzeby dla państw członkowskich, aby 

mogły zrealizować swoje zobowiązania. W 

przypadku gdy akt delegowany 

aktualizujący poziomy referencyjne dla 

lasów w oparciu o krajowe plany rozliczeń 

gospodarki leśnej zgodnie z art. 8 ust. 6 

rozporządzenia [LULUCF] zostanie 

przyjęty, zgodnie z art. 290 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy 

przekazać Komisji uprawnienia do 

przyjmowania aktów w odniesieniu do art. 

7, aby uwzględnić wyważony wkład 

kategorii księgowej zarządzanych 

obszarów leśnych w mechanizmie 

elastyczności w wysokości 280 mln 

określonym w tym artykule. Przed 

przyjęciem takiego aktu delegowanego 

Komisja powinna przeprowadzić ocenę 

rzetelności rozliczania w odniesieniu do 

zarządzanych obszarów leśnych w oparciu 

o dostępne dane, a w szczególności 

spójności planowanych i faktycznych 

wskaźników pozyskania. Ponadto na mocy 

niniejszego rozporządzenia należy 

dopuścić możliwość dobrowolnego 

usunięcia jednostek rocznych limitów 

emisji w celu umożliwienia uwzględnienia 

takich ilości przy ocenie przestrzegania 

przez państwa członkowskie wymogów 

rozporządzenia [ ]. 
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Sprawozdanie A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze 

zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 9a 

 Rezerwa na wczesne działania 

 1. W celu uwzględnienia wczesnych 

działań przed 2020 r. ilość 

nieprzekraczająca całkowitej sumy 90 mln 

ton rocznych limitów emisji na okres od 

2026 r. do 2030 r. może na wniosek 

państwa członkowskiego zostać 

uwzględniona w odniesieniu do tego 

państwa członkowskiego do celów 

ostatniej kontroli zgodności zgodnie z 

art. 9 niniejszego rozporządzenia, pod 

warunkiem że: 

 a) całkowite roczne limity emisji tego 

państwa członkowskiego w okresie od 

2013 r. do 2020 r. ustalone zgodnie z 

art. 3 ust. 2 i art. 10 decyzji 406/2009/WE 

przekraczają jego całkowite roczne 

zweryfikowane emisje gazów 

cieplarnianych za okres od 2013 r. do 

2020 r.; 

 b) PKB na mieszkańca tego państwa 

członkowskiego w cenach rynkowych w 
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2013 r. wynosi poniżej średniej UE; 

 c) to państwo członkowskie 

wykorzystało w największym możliwym 

zakresie instrumenty elastyczności, o 

których mowa w art. 6 i 7, do poziomów 

określonych w załącznikach II i III; 

 d) to państwo członkowskie 

wykorzystało w największym możliwym 

zakresie instrumenty elastyczności, o 

których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, i nie 

przekazało limitów emisji innemu 

państwu członkowskiemu na podstawie 

art. 5 ust. 4 i 5; oraz 

 e) Unia jako całość osiąga cel, o 

którym mowa w art. 1 ust. 1. 

 2. Maksymalny udział państwa 

członkowskiego, który można brać pod 

uwagę w celu zapewnienia zgodności, w 

całkowitej sumie, o której mowa w ust. 1, 

ustala się na podstawie stosunku, z jednej 

strony, różnicy między całkowitymi 

rocznymi limitami emisji tego państwa 

członkowskiego na okres od 2013 r. do 

2020 r. i jego całkowitymi 

zweryfikowanymi rocznymi emisjami 

gazów cieplarnianych w tym samym 

okresie, i, z drugiej strony, różnicy między 

całkowitymi rocznymi limitami emisji na 

okres od 2013 r. do 2020 r. wszystkich 

państw członkowskich spełniających 

kryterium określone w ust. 1 lit. b) i 

całkowitymi zweryfikowanymi rocznymi 

emisjami gazów cieplarnianych tych 

państw członkowskich w tym samym 

okresie. 

 Roczne limity emisji i zweryfikowane 

roczne emisje określa się zgodnie z ust. 3. 

 3. Komisja przyjmuje akty 

delegowane zgodnie z art. 12 

uzupełniające niniejsze rozporządzenie 

przez określenie maksymalnego udziału 

każdego z państw członkowskich 

wyrażonego w tonach ekwiwalentu CO2 

zgodnie z ust. 1 i 2. Na potrzeby tych 

aktów delegowanych Komisja stosuje 
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roczne limity emisji określone zgodnie z 

art. 3 ust. 2 i art. 10 decyzji 406/2009/WE 

oraz poddane przeglądowi dane 

inwentaryzacyjne za lata 2013–2020 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 

525/2013. 

Or. en 

 

 


