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Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1a. przyjmuje do wiadomości 
oświadczenia Komisji załączone do 
niniejszej rezolucji;

Or. en

Tytułem informacji, tekst oświadczeń brzmi następująco:

Oświadczenia Komisji – prawo o klimacie

Pochłanianie przez sektor LULUCF i cel na 2030 r.

Unijny sektor użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) 
zarówno emituje gazy cieplarniane, jak i absorbuje CO2 w glebie i biomasie. Przywrócenie 
i wzrost naszego pochłaniacza dwutlenku węgla w glebie – zdolności do absorbowania CO2 
przez środowisko naturalne, np. drzewa – ma kluczowe znaczenie dla osiągania naszych celów 
klimatycznych.

Potrzebujemy coraz większego pochłaniania, aby UE osiągnęła neutralność klimatyczną 
do 2050 r. Odwrócenie obecnej tendencji wymaga podjęcia zdecydowanych działań 
krótkoterminowych. W komunikacie Komisji zatytułowanym „Ambitniejszy cel klimatyczny 
Europy do 2030 r. Inwestowanie w przyszłość neutralną dla klimatu z korzyścią dla obywateli” 
oszacowano, że konieczne i możliwe jest odwrócenie obecnej tendencji i zwiększenie 
do 2030 r. pochłaniania dwutlenku węgla do poziomu powyżej 300 mln ton ekwiwalentu CO2. 

Komisja przedstawi wnioski dotyczące zmiany rozporządzenia LULUCF zgodnie z tym 
ambitnym celem.

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości

UE i jej państwa członkowskie są stronami Konwencji Europejskiej Komisji Gospodarczej 
ONZ (EKG ONZ) o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
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oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska z dnia 25 czerwca 
1998 r. („konwencja z ‘Aarhus’”). 

Wykonując swoje obowiązki wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1999 dotyczące 
zaangażowania społeczeństwa w przygotowanie krajowych planów w dziedzinie energii 
i klimatu oraz konsultacje w sprawie strategii długoterminowych, państwa członkowskie 
powinny zapewnić zainteresowanej społeczności dostęp do wymiaru sprawiedliwości 
w przypadku naruszenia takich obowiązków. Jest to zgodne z odpowiednim orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska oraz z pełnym poszanowaniem 
zobowiązań podjętych przez państwa członkowskie jako strony konwencji z Aarhus1.

1 Zob. również komunikat „Poprawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska w UE i jej państwach członkowskich” (COM(2020) 643).


