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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

W celu pomyślnego przejścia na gospodarkę niskoemisyjną potrzebne są stabilne ramy 

polityczne w obszarze klimatu. Aby rozpocząć proces dekarbonizacji, a także doprowadzić do 

jego trwałego wdrożenia, wszystkie sektory muszą wnieść odpowiedni wkład. Włączenie 

sektora LULUCF do polityki Unii Europejskiej na rzecz ochrony klimatu od 2021 r. jest 

zatem istotnym elementem przyszłościowej polityki klimatycznej.  

Rolnictwo i leśnictwo pełnią w społeczeństwie funkcje ekologiczne, gospodarcze i społeczne. 

Ta wielofunkcyjna rola zrównoważonego rolnictwa i zrównoważonej gospodarki leśnej musi 

zostać uznana w ramach europejskiej polityki klimatycznej. Zachęty na rzecz ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych muszą zatem być spójne z zapewnianiem bezpieczeństwa 

energetycznego oraz wyraźnym zaangażowaniem na rzecz podtrzymania zrównoważonej 

produkcji żywności i biomasy w Europie. Rolnictwo i zrównoważone korzystanie z biomasy 

nie są sprzeczne z celami w zakresie klimatu, lecz powinny być postrzegane jako integralna 

część rozwiązania.  

W celu wypracowania sprawiedliwej pozycji wyjściowej należy koniecznie uwzględnić wkład 

tego sektora. W porównaniu do roku 1990 emisje w rolnictwie europejskim zostały już 

ograniczone o 24 %.  

Jednocześnie należy koniecznie dokonać wyraźnego rozróżnienia między gazami 

cieplarnianymi z paliw kopalnych a gazami cieplarnianymi ze źródeł biogenicznych. 

Rolnictwo i leśnictwo nie mogą zostać sprowadzone do roli pochłaniaczy emisji dwutlenku 

węgla pochodzących z innych źródeł. Należy uznać znaczenie efektu substytucyjnego 

bioenergii, biogospodarki oraz zastosowania produktów drzewnych. Niezwykle ważnym 

elementem osiągnięcia celów w zakresie klimatu jest pobudzenie zielonej gospodarki.  

W związku z tym we wniosku Komisji należy uwzględnić następujące zmiany: 

1) Nie wolno nakładać kar na pionierów zrównoważonego rolnictwa.  

Państwa członkowskie, które w latach ubiegłych zastosowały już środki na rzecz środowiska i 

klimatu, muszą mieć możliwość uwzględniania ich przy obliczaniu roku bazowego dla 

rolnictwa. 

2)  Jeżeli chodzi o zadrzewienie i zrównoważoną gospodarkę leśną, między poszczególnymi 

państwami członkowskimi występują znaczne różnice.  

Z tego względu konieczne jest nie tylko położenie nacisku na pozytywne wyniki w zakresie 

klimatu poprzez działania w obszarze zalesiania, lecz przede wszystkim uwzględnienie 

potencjału ochrony klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę leśną i korzystanie z 

biomasy.  

3) Określając wartość referencyjną dla lasów należy opracować system przestrzegający 

zasady pomocniczości.  

Przy uwzględnianiu kryteriów dotyczących ustalania wartości referencyjnej dla lasów 

państwa członkowskie muszą przestrzegać zrównoważonego korzystania z biomasy, 

wdrażania unijnych strategii w zakresie biogospodarki i zapewniania zaopatrzenia w energię. 
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Zgodnie ze sprawozdaniem Parlamentu Europejskiego w sprawie nowej strategii leśnej UE1 

należy wzmocnić uprawnienia Stałego Komitetu ds. Leśnictwa, a Komisja powinna zasięgać 

jego opinii w celu uzyskania pomocy technicznej. 

4) Akty delegowane powinny być stosowane wyłącznie do celów wprowadzania poprawek do 

elementów innych niż istotne aktu podstawowego.   

                                                 
1 Sprawozdanie w sprawie nowej strategii leśnej UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego (2014/2223(INI)), 

7 kwietnia 2015 r.   
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POPRAWKI 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 

Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W dniu 10 czerwca 2016 r. Komisja 

przedstawiła wniosek, aby UE 

ratyfikowała porozumienie paryskie. 

Niniejszy wniosek legislacyjny stanowi 

część realizacji unijnego zobowiązania do 

redukcji emisji w całej gospodarce, co 

potwierdzono w zaplanowanym, ustalonym 

na szczeblu krajowym zobowiązaniu 

redukcyjnym Unii i jej państw 

członkowskich przedłożonym do 

Sekretariatu Ramowej konwencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 

(„UNFCCC”) dnia 6 marca 2015 r.10. 

(3) Po udzieleniu przez Parlament 

Europejski zgody w dniu 4 października 

2016 r. Rada ratyfikowała porozumienie 

paryskie w dniu 5 października 2016 r. 
Porozumienie paryskie, które weszło w 

życie dnia 4 listopada 2016 r., ma na celu 

utrzymanie wzrostu temperatury na 

świecie znacznie poniżej 2°C w stosunku 

do poziomu sprzed epoki przemysłowej i 

kontynuowanie wysiłków na rzecz 

obniżenia tego wzrostu do poziomu 1,5°C 

w stosunku do poziomu sprzed epoki 

przemysłowej w sposób, który nie zagrozi 

produkcji żywności ani bezpieczeństwu 

żywnościowemu. W porozumieniu 

podkreśla się również znaczenie 

zrównoważonej gospodarki leśnej dla 

realizacji celu równoważenia emisji i 

pochłaniania. Niniejszy wniosek 

legislacyjny stanowi część realizacji 

unijnego zobowiązania do redukcji emisji 

w całej gospodarce, co potwierdzono w 

zaplanowanym, ustalonym na szczeblu 

krajowym zobowiązaniu redukcyjnym Unii 

i jej państw członkowskich przedłożonym 

do Sekretariatu Ramowej konwencji 

Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 

klimatu („UNFCCC”) dnia 6 marca 2015 

r.10. 

__________________ __________________ 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 



 

PE597.534v02-00 6/36 AD\1126397PL.docx 

PL 

Uzasadnienie 

Aktualizacja tekstu po ratyfikacji porozumienia paryskiego ma kluczowe znaczenie. Motyw 3 

również powinien zostać uzupełniony odwołaniem do art. 2.1b porozumienia paryskiego, 

który dotyczy produkcji żywności, oraz art. 5, który dotyczy roli zrównoważonego 

gospodarowania lasami dla osiągnięcia celu równoważenia emisji i pochłaniania. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Porozumienie paryskie określa 

między innymi długoterminowy cel 

zgodny z dążeniem do utrzymania 

światowego wzrostu temperatury znacznie 

poniżej 2 °C w stosunku do poziomu 

sprzed epoki przemysłowej oraz do 

kontynuowania wysiłków na rzecz 

utrzymania tego wzrostu na poziomie 1,5 

°C w stosunku do poziomu sprzed epoki 

przemysłowej. Aby osiągnąć ten cel, 

strony powinny przygotowywać, ogłaszać i 

utrzymywać kolejne ustalane na szczeblu 

krajowym wkłady. Porozumienie paryskie 

zastępuje podejście przyjęte w ramach 

protokołu z Kioto z 1997 r., który nie 

będzie kontynuowany po roku 2020. 

Porozumienie paryskie również wzywa do 

zachowania równowagi pomiędzy 

emisjami antropogenicznymi według ich 

źródeł a pochłanianiem przez pochłaniacze 

gazów cieplarnianych w drugiej połowie 

wieku, jak i wzywa strony do podjęcia 

działań w celu zachowania i wzmocnienia, 

stosownie do przypadku, pochłaniaczy i 

rezerwuarów gazów cieplarnianych, w tym 

lasów. 

(4) Porozumienie paryskie określa 

między innymi długoterminowy cel 

zgodny z dążeniem do utrzymania 

światowego wzrostu temperatury znacznie 

poniżej 2 °C w stosunku do poziomu 

sprzed epoki przemysłowej oraz do 

kontynuowania wysiłków na rzecz 

utrzymania tego wzrostu na poziomie 1,5 

°C w stosunku do poziomu sprzed epoki 

przemysłowej. Ma również na celu 

zwiększenie zdolności dostosowania się do 

negatywnych skutków zmiany klimatu 

oraz wspieranie odporności na zmianę 

klimatu i rozwoju związanego z niską 

emisją gazów cieplarnianych w sposób 

niezagrażający produkcji żywności. Aby 

osiągnąć cel porozumienia paryskiego, 

strony powinny przygotowywać, ogłaszać i 

utrzymywać kolejne ustalane na szczeblu 

krajowym wkłady. Porozumienie paryskie 

zastępuje podejście przyjęte w ramach 

protokołu z Kioto z 1997 r., który nie 

będzie kontynuowany po roku 2020. 

Porozumienie paryskie również wzywa do 

zachowania równowagi pomiędzy 

emisjami antropogenicznymi według ich 

źródeł a pochłanianiem przez pochłaniacze 

gazów cieplarnianych w drugiej połowie 

wieku, jak i wzywa strony do podjęcia 

działań w celu zachowania i wzmocnienia, 

stosownie do przypadku, pochłaniaczy i 

rezerwuarów gazów cieplarnianych, w tym 

lasów. Strony przyznają, że w działaniach 

z zakresu łagodzenia i adaptacji należy 
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stosować rozwiązania w pełni przejrzyste, 

uwzględniające ekosystemy, i że powinny 

one opierać się na najlepszej dostępnej 

wiedzy naukowej oraz taką wiedzą się 

kierować. 

Uzasadnienie 

Uzupełnienie motywu dotyczącego porozumienia paryskiego o odniesienie do jego art. 2 ust. 

1 lit. b), aby podkreślić różnorodne cele i wyzwania stojące przed sektorem, a także do jego 

art. 7. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Aby uzyskać ujemne emisje 

wymagane do osiągnięcia celów 

określonych w porozumieniu paryskim, 

pochłanianie gazów cieplarnianych z 

atmosfery w ramach działalności 

związanej z użytkowaniem gruntów, 

zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 

(LULUCF) musi mieć zdecydowany 

charakter nie może być wykorzystywane 

wyłącznie do kompensacji ograniczeń 

emisji z innych źródeł. Ponieważ 

pochłanianie w sektorze LULUCF ma 

charakter odwracalny, nie powinno być 

wykorzystywane do kompensacji emisji i 

należy je traktować jako odrębny filar 

unijnych ram polityki klimatycznej. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Podczas posiedzenia w dniach 23–

24 października 2014 r. Rada Europejska 

uznała również różnorodne cele sektora 

rolnego i sektora użytkowania gruntów, z 

(5) Podczas posiedzenia w dniach 23–

24 października 2014 r. Rada Europejska 

uznała również różnorodne cele sektora 

rolnego i sektora użytkowania gruntów, z 
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ich mniejszym potencjałem łagodzenia 

skutków emisji, oraz konieczność 

zapewnienia spójności między unijnymi 

celami w zakresie bezpieczeństwa 

żywnościowego i zmiany klimatu. Rada 

Europejska zwróciła się do Komisji o 

zbadanie najlepszych sposobów zachęcania 

do zrównoważonej intensyfikacji produkcji 

żywności przy jednoczesnej optymalizacji 

udziału tego sektora w łagodzeniu skutków 

emisji i w sekwestracji gazów 

cieplarnianych, w tym przez zalesianie, 

oraz o ustanowienie polityki dotyczącej 

sposobu włączenia użytkowania gruntów, 

zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa 

(„LULUCF”) do ram łagodzenia skutków 

emisji gazów cieplarnianych do roku 2030, 

gdy tylko pozwolą na to warunki 

techniczne, a w każdym razie przed rokiem 

2020. 

ich mniejszym potencjałem łagodzenia 

skutków emisji, oraz konieczność 

zapewnienia spójności między unijnymi 

celami w zakresie bezpieczeństwa 

żywnościowego i zmiany klimatu. Ponadto 

zastosowanie technologicznych rozwiązań 

w sektorze rolnictwa i leśnictwa 

przyczynia się do zwiększenia produkcji i 

ograniczenia wpływu na środowisko. Rada 

Europejska zwróciła się do Komisji o 

zbadanie najlepszych sposobów zachęcania 

do zrównoważonej intensyfikacji produkcji 

żywności przy jednoczesnej optymalizacji 

udziału tego sektora w łagodzeniu skutków 

emisji i w sekwestracji gazów 

cieplarnianych, w tym przez zalesianie, 

oraz o ustanowienie polityki dotyczącej 

sposobu włączenia użytkowania gruntów, 

zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa 

(„LULUCF”) do ram łagodzenia skutków 

emisji gazów cieplarnianych do roku 2030, 

gdy tylko pozwolą na to warunki 

techniczne, a w każdym razie przed rokiem 

2020. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Sektor LULUCF może przyczynić 

się do łagodzenia zmiany klimatu na kilka 

sposobów, w szczególności przez redukcję 

emisji, a także utrzymanie i powiększanie 

pochłaniaczy oraz zasobów węgla. Aby 

zapewnić skuteczność środków służących 

w szczególności zwiększeniu 

wychwytywania węgla podstawowe 

znaczenie ma długoterminowa stabilność i 

zdolność dostosowawcza rezerwuarów 

węgla. 

(6) Głównym wyzwaniem w walce ze 

zmianą klimatu jest obniżenie aktualnego 

poziomu dwutlenku węgla w atmosferze 

oraz ograniczenie emisji. Sektor LULUCF 

może przyczynić się do łagodzenia zmiany 

klimatu na kilka sposobów, w 

szczególności przez redukcję emisji, a 

także utrzymanie i powiększanie 

pochłaniaczy oraz zasobów węgla, przez 

zastępowanie energii ze źródeł kopalnych 

energią ze źródeł odnawialnych 

pochodzącą z biomasy leśnej oraz przez 

wykorzystywanie potencjału w zakresie 

pochłaniania, którym cechują się 

biomateriały pochodzące ze 

zrównoważonej gospodarki leśnej, a także 
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potencjału tych biomateriałów w zakresie 

zastępowania paliw kopalnych, z 

uwzględnieniem całego cyklu życia tych 

materiałów, od etapu pozyskania surowca 

do etapów przetwarzania i produkcji. 

Biogospodarka i bioenergia są 

niezbędnym etapem na drodze ku zielonej 

gospodarce, wolnej od paliw kopalnych. 

Aby zapewnić skuteczność środków 

służących w szczególności zwiększeniu 

wychwytywania węgla podstawowe 

znaczenie ma długoterminowa stabilność i 

zdolność dostosowawcza rezerwuarów 

węgla. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Zaawansowane praktyki 

zarządzania mogą znacząco przyczynić się 

do redukcji emisji gazów cieplarnianych w 

sektorze LULUCF. Promowanie rozwoju 

innowacyjnych praktyk oraz zachęcanie 

właścicieli gruntów do wykorzystywania 

zaawansowanych praktyk zarządzania, 

takich jak rolnictwo precyzyjne, leśnictwo 

precyzyjne i inteligentne rolnictwo, to 

potencjalne metody, za pomocą których 

można pomóc państwom członkowskim w 

osiągnięciu wyznaczonych im celów. 

Uzasadnienie 

Precyzyjne rolnictwo i leśnictwo mogą prowadzić do obniżenia emisji dzięki optymalizacji 

wykorzystania, np. paliw, nawozów i pestycydów. Taki sposób inteligentnego prowadzenia 

gospodarstwa rolnego przynosi korzyści rolnikom, zarządcom lasów i środowisku. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Środki wspólnej polityki rolnej i 

krajowe strategie polityczne mają wpływ 

na profil emisji z gruntów uprawnych, 

użytków zielonych i terenów podmokłych. 

W odniesieniu do okresu bazowego dla 

kategorii rozliczania gruntów 

przewidzianych w niniejszym 

rozporządzeniu przy obliczeniach należy 

uwzględnić środki rolno-środowiskowe 

realizowane w tym okresie przez państwa 

członkowskie. 

Uzasadnienie 

Uznanie znaczenia działań rolno-środowiskowych oznacza, że nie należy penalizować 

podmiotów, które podjęły działania jako pierwsze. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Emisje i pochłanianie związane z 

gruntami leśnymi zależą od pewnej liczby 

czynników naturalnych, struktury klas 

wieku, a także przeszłych i obecnych 

praktyk w zakresie gospodarowania. 

Zastosowanie roku referencyjnego nie 

dawałoby możliwości odzwierciedlenia 

tych czynników i wynikających z nich 

cyklicznych skutków dla emisji i 

pochłaniania, ani ich zmienności z roku na 

rok. Zamiast tego stosowne zasady 

rozliczania powinny obejmować 

stosowanie poziomów referencyjnych w 

celu wykluczenia skutków cech 

naturalnych i charakterystycznych dla 

poszczególnych państw. W przypadku 

braku międzynarodowego przeglądu na 

podstawie UNFCCC i protokołu z Kioto 

powinna zostać ustanowiona procedura 

przeglądu służąca zapewnieniu 

przejrzystości i poprawy jakości 

(9) Emisje i pochłanianie związane z 

gruntami leśnymi zależą od pewnej liczby 

czynników naturalnych, struktury klas 

wieku, a także przeszłych i obecnych 

praktyk w zakresie gospodarowania, które 

znacząco różnią się w poszczególnych 

państwach członkowskich. Zastosowanie 

roku referencyjnego nie dawałoby 

możliwości odzwierciedlenia tych 

czynników i wynikających z nich 

cyklicznych skutków dla emisji i 

pochłaniania, ani ich zmienności z roku na 

rok. Zamiast tego stosowne zasady 

rozliczania powinny obejmować 

stosowanie poziomów referencyjnych w 

celu uwzględnienia skutków cech 

naturalnych i charakterystycznych dla 

poszczególnych państw, takich jak brak 

możliwości gospodarowania lasami w 

Chorwacji ze względu na okupację jej 

terytorium, wojnę w tym kraju oraz 
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rozliczania w tej kategorii. okoliczności podczas wojny i po jej 

zakończeniu. Stosowne zasady rozliczania 

powinny obejmować też spójność oraz 

wymogi w zakresie zrównoważonej 

gospodarki leśnej wyznaczone w ramach 

konferencji ministerialnej w sprawie 

ochrony lasów w Europie („Forest 

Europe”). W przypadku braku 

międzynarodowego przeglądu na 

podstawie UNFCCC i protokołu z Kioto 

powinna zostać ustanowiona przejrzysta 

procedura, dzięki której państwa 

członkowskie poprawią kontrolowalność i 

jakość rozliczania w tej kategorii. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Gdy Komisja postanawia 

skorzystać ze wsparcia zespołu ekspertów 

ds. przeglądów zgodnie z decyzją Komisji 

(C(2016)3301) w ramach przeglądu 

krajowych planów rozliczania 
dotyczących gospodarki leśnej, powinna 

ona opierać się na dobrych praktykach i 

doświadczeniu przeglądów eksperckich w 

ramach UNFCCC, w tym w odniesieniu do 

udziału ekspertów krajowych i 

przestrzegania zaleceń, oraz wybrać 

wystarczającą liczbę ekspertów z państw 

członkowskich. 

(10) Procedura określania przez 

państwa członkowskie poziomu 

referencyjnego dla lasów powinna być 

przejrzysta i dostosowana do wymogów 

Forest Europe (konferencji ministerialnej 

w sprawie ochrony lasów w Europie)1a 

dotyczących zrównoważonej gospodarki 

leśnej. Komisja powinna udzielić 

państwom członkowskim pomocy w 

oparciu o dobre praktyki i doświadczenia 

przeglądów eksperckich w ramach 

UNFCCC. W tym kontekście do Komisji 

należy zapewnienie pomocy technicznej w 

zakresie weryfikacji zgodności z 

kryteriami określonymi w załączniku IV, 

po konsultacji ze Stałym Komitetem ds. 

Leśnictwa ustanowionym na mocy decyzji 

Rady 89/367/EWG1b. 

 __________________ 

 1a Forest Europe – konferencja 

ministerialna w sprawie ochrony lasów w 

Europie, międzyrządowy komitet 

negocjacyjny na rzecz zawarcia prawnie 

wiążącego porozumienia o lasach w 
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Europie: http://www.foresteurope.org/. 

 1b Decyzja Rady 89/367/EWG z dnia 29 

maja 1989 r. ustanawiająca Stały Komitet 

ds. Leśnictwa (Dz.U. L 165 z 15.6.1989, s. 

14). 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Uzgodnione na szczeblu 

międzynarodowym wytyczne IPCC 

stanowią, że emisjom ze spalania biomasy 

może być przypisana wartość zerowa w 

sektorze energetycznym, pod warunkiem 

że te emisje zostaną rozliczone w sektorze 

LULUCF. W UE emisjom ze spalania 

biomasy przypisywana jest wartość zerowa 

zgodnie z art. 38 rozporządzenia (UE) nr 

601/2012 oraz z przepisami określonymi w 

rozporządzeniu (UE) nr 525/2013, a tym 

samym spójność z wytycznymi IPCC 

będzie zapewniona tylko, jeżeli emisje te 

zostałyby dokładnie objęte niniejszym 

rozporządzeniem. 

(11) Uzgodnione na szczeblu 

międzynarodowym wytyczne IPCC 

stanowią, że emisjom ze spalania biomasy 

może być przypisana wartość zerowa w 

sektorze energetycznym, pod warunkiem 

że te emisje zostaną rozliczone w sektorze 

LULUCF. W Unii emisjom ze spalania 

biomasy przypisywana jest wartość zerowa 

zgodnie z art. 38 rozporządzenia (UE) nr 

601/2012 oraz z przepisami określonymi w 

rozporządzeniu (UE) nr 525/2013, a tym 

samym spójność z wytycznymi IPCC 

będzie zapewniona tylko, jeżeli emisje te 

zostałyby dokładnie objęte niniejszym 

rozporządzeniem. Zasady rozliczania dla 

bioenergii określone w niniejszym 

rozporządzeniu nie powinny utrudniać 

wykorzystania w sektorze energetycznym 

zrównoważonej biomasy poprzez 

generowanie emisji w sektorze LULUCF. 

Uzasadnienie 

Potencjał bioenergii do zastąpienia paliw kopalnych powinien być odzwierciedlony w 

prawidłowy sposób. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Większe zrównoważone (12) Większe zrównoważone 
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wykorzystanie pozyskanych produktów 

drzewnych może znacznie ograniczyć 

emisje gazów cieplarnianych do atmosfery 

i zwiększyć poziom ich pochłaniania z 

atmosfery. Zasady rozliczania powinny 

zapewniać prawidłowe uwzględnienie w 

rozliczaniu przez państwa członkowskie 

zmian w rezerwuarze pozyskanych 

produktów drzewnych, wtedy gdy mają 

one miejsce, w celu zachęcenia do 

intensywniejszego stosowania 

pozyskanych produktów drzewnych o 

długim cyklu życia. Komisja powinna 

opracować wytyczne w odniesieniu do 

kwestii metodologicznych dotyczących 

rozliczania w zakresie pozyskanych 

produktów drzewnych. 

wykorzystanie pozyskanych produktów 

drzewnych może znacznie ograniczyć 

emisje gazów cieplarnianych do atmosfery 

dzięki efektowi substytucyjnemu 

(uwzględniając wysokie zużycie energii i 

natężenie emisji dwutlenku węgla w 

innych sektorach, np. w produkcji 

cementu, jest to około 8 % globalnych 

emisji dwutlenku węgla) i zwiększyć 

poziom ich pochłaniania z atmosfery. 

Zasady rozliczania powinny zapewniać 

prawidłowe uwzględnienie w rozliczaniu 

przez państwa członkowskie zmian w 

rezerwuarze pozyskanych produktów 

drzewnych, wtedy gdy mają one miejsce, 

oraz uznawać, promować i zachęcać do 

intensywniejszego stosowania 

pozyskanych produktów drzewnych o 

długim cyklu życia, ograniczając tym 

samym stosowanie innych materiałów 

nieulegających biodegradacji, takich jak 

plastik. Komisja powinna opracować 

wytyczne w odniesieniu do kwestii 

metodologicznych dotyczących rozliczania 

w zakresie pozyskanych produktów 

drzewnych. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) 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 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 

(13) 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 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 
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lub sadzeniu drzew, w niniejszym 

rozporządzeniu należy zapewnić, aby 

odwrócenie pochłaniania wynikające z 

działalności człowieka było zawsze 

prawidłowo odzwierciedlane w rozliczaniu 

sektora LULUCF. Ponadto niniejsze 

rozporządzenie powinno zapewniać 

państwom członkowskim ograniczoną 

możliwość wyłączenia emisji 

wynikających ze zjawisk katastrofalnych 

będących poza ich kontrolą z rozliczania 

sektora LULUCF. Jednakże sposób 

wykorzystania tych przepisów przez 

państwa członkowskie nie powinien 

prowadzić do nieuzasadnionego 

zaniżonego rozliczania. 

lub sadzeniu drzew, w niniejszym 

rozporządzeniu należy zapewnić, aby 

odwrócenie pochłaniania wynikające z 

działalności człowieka było zawsze 

prawidłowo odzwierciedlane w rozliczaniu 

sektora LULUCF. Ponadto niniejsze 

rozporządzenie powinno zapewniać 

państwom członkowskim możliwość 

wyłączenia emisji wynikających ze zjawisk 

katastrofalnych będących poza ich kontrolą 

z rozliczania sektora LULUCF. Jednakże 

sposób wykorzystania tych przepisów 

przez państwa członkowskie nie powinien 

prowadzić do nieuzasadnionego 

zaniżonego rozliczania i nie powinien 

zniechęcać państw członkowskich do 

podejmowania środków zapobiegawczych 

dążących do zmniejszenia ryzyka 

wystąpienia zjawisk katastrofalnych. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W zależności od preferencji 

krajowych państwa członkowskie powinny 

mieć możliwość wyboru odpowiednich 

krajowych strategii politycznych służącym 

spełnieniu ich zobowiązań w sektorze 

LULUCF, w tym możliwości 

zrekompensowania emisji z jednej 

kategorii gruntu pochłanianiem z innej 

kategorii gruntów. Powinny one także mieć 

możliwość kumulowania pochłaniania 

netto w latach 2021–2030. Handel między 

państwami członkowskimi należy nadal 

traktować jako dodatkową opcję 

wspomagającą zgodność z wymogami. 

Zgodnie z praktyką w drugim okresie 

rozliczeniowym protokołu z Kioto 

powinna również istnieć możliwość 

zastosowania przez państwo członkowskie 

jego nadwyżkowych osiągnięć zgodnie z 

rozporządzeniem [] w sprawie rocznych 

wiążących ograniczeń emisji gazów 

(14) W zależności od preferencji 

krajowych państwa członkowskie powinny 

mieć możliwość wyboru odpowiednich 

krajowych strategii politycznych służącym 

spełnieniu ich zobowiązań w sektorze 

LULUCF, w tym możliwości 

zrekompensowania emisji z jednej 

kategorii gruntu pochłanianiem z innej 

kategorii gruntów. Powinny one także mieć 

możliwość kumulowania pochłaniania 

netto w latach 2021–2030. Handel między 

państwami członkowskimi należy nadal 

traktować jako dodatkową opcję 

wspomagającą zgodność z wymogami. 

Zgodnie z praktyką w drugim okresie 

rozliczeniowym protokołu z Kioto 

powinna również istnieć możliwość 

zastosowania przez państwo członkowskie 

jego nadwyżkowych osiągnięć zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr.../...  w sprawie 

rocznych wiążących ograniczeń emisji 
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cieplarnianych przez państwa 

członkowskie w latach 2021–2030 na rzecz 

stabilnej unii energetycznej i w celu 

wywiązania się ze zobowiązań 

wynikających z porozumienia paryskiego, 

oraz zmieniające rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 

525/2013 w sprawie mechanizmu 

monitorowania i sprawozdawczości w 

zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz 

zgłaszania innych informacji mających 

znaczenie dla zmiany klimatu w celu 

zapewnienia jego zgodności z jego 

zobowiązaniem wynikającym z niniejszego 

rozporządzenia. 

gazów cieplarnianych przez państwa 

członkowskie w latach 2021–2030 na rzecz 

stabilnej unii energetycznej i w celu 

wywiązania się ze zobowiązań 

wynikających z porozumienia paryskiego 

oraz rozporządzenia zmieniającego 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 

525/2013 w sprawie mechanizmu 

monitorowania i sprawozdawczości w 

zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz 

zgłaszania innych informacji mających 

znaczenie dla zmiany klimatu przy 

jednoczesnym zapewnieniu jasnego 

rozróżnienia między emisjami a 

pochłanianiem gazów cieplarnianych z 

paliw kopalnych i źródeł biogenicznych. 

W związku z tym pochłanianie netto z 

terenów wylesionych, terenów 

zalesionych, zarządzanych obszarów 

leśnych, zarządzanych gruntów 

uprawnych i uprawianych użytków 

zielonych należy ograniczyć do rolnictwa. 

Państwa członkowskie powinny mieć 

możliwość wykorzystania aż 425 mln ton 

pochłaniania netto wynikających z 

niniejszego rozporządzenia w celu 

wywiązania się z obowiązków ciążących 

na nich na mocy rozporządzenia w 

sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego.  

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Aby zapewnić właściwe rozliczanie 

transakcji na podstawie niniejszego 

rozporządzenia, w tym wykorzystywanie 

elastyczności i śledzenia zgodności, należy 

przekazać Komisji uprawnienia do 

przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej w odniesieniu do 

technicznego dostosowania definicji, 

wartości, wykazów gazów cieplarnianych 

oraz rezerwuarów węgla, aktualizacji 

(18) Aby zapewnić właściwe rozliczanie 

transakcji na podstawie niniejszego 

rozporządzenia, w tym wykorzystywanie 

elastyczności i śledzenia zgodności, należy 

przekazać Komisji uprawnienia do 

przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej w odniesieniu do 

technicznego dostosowania definicji, 

wartości, wykazów gazów cieplarnianych 

oraz rezerwuarów węgla, aktualizacji 
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poziomów referencyjnych, rozliczania 

transakcji oraz zmian metod i wymogów 

informacyjnych. Środki te uwzględniają 

przepisy rozporządzenia Komisji nr 

389/2013 ustanawiającego rejestr Unii. 

Niezbędne przepisy powinny zostać 

zawarte w jednolitym instrumencie 

prawnym łączącym przepisy dotyczące 

rozliczania zgodnie z dyrektywą nr 

2003/87/WE, rozporządzeniem (UE) nr 

525/2013, rozporządzeniem [] w sprawie 

rocznych wiążących ograniczeń emisji 

gazów cieplarnianych przez państwa 

członkowskie w latach 2021–2030 na rzecz 

stabilnej unii energetycznej oraz 

niniejszym rozporządzeniem.  Szczególnie 

ważne jest, aby Komisja prowadziła 

odpowiednie konsultacje podczas swych 

prac przygotowawczych, w tym na 

poziomie ekspertów, zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r.  W szczególności, aby 

zapewnić udział na równych zasadach 

Parlamentu Europejskiego i Rady w 

przygotowaniu aktów delegowanych, 

instytucje te otrzymują wszelkie 

dokumenty w tym samym czasie co 

eksperci państw członkowskich, a eksperci 

tych instytucji mogą systematycznie brać 

udział w posiedzeniach grup eksperckich 

Komisji zajmujących się przygotowaniem 

aktów delegowanych. 

kategorii w rezerwuarze pozyskanych 

produktów drzewnych, rozliczania 

transakcji oraz zmian metod i wymogów 

informacyjnych w celu dostosowania do 

zmian w wytycznych IPCC przyjętych 

przez organy UNFCCC lub wynikających 

z porozumienia paryskiego. Środki te 

uwzględniają przepisy rozporządzenia 

Komisji nr 389/2013 ustanawiającego 

rejestr Unii. Niezbędne przepisy powinny 

zostać zawarte w jednolitym instrumencie 

prawnym łączącym przepisy dotyczące 

rozliczania zgodnie z dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 

2003/87/WE z dnia 13 października 2003 

r.1a, rozporządzeniem (UE) nr 525/2013, 

rozporządzeniem (UE) nr .../... w sprawie 

rocznych wiążących ograniczeń emisji 

gazów cieplarnianych przez państwa 

członkowskie w latach 2021–2030 na rzecz 

stabilnej unii energetycznej oraz 

niniejszym rozporządzeniem. Szczególnie 

ważne jest, aby Komisja prowadziła 

odpowiednie konsultacje podczas swych 

prac przygotowawczych, w tym na 

poziomie ekspertów, zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r.1b. W szczególności, aby 

zapewnić udział na równych zasadach 

Parlamentu Europejskiego i Rady w 

przygotowaniu aktów delegowanych, 

instytucje te otrzymują wszelkie 

dokumenty w tym samym czasie co 

eksperci państw członkowskich, a eksperci 

tych instytucji mogą systematycznie brać 

udział w posiedzeniach grup eksperckich 

Komisji zajmujących się przygotowaniem 

aktów delegowanych. 

 ________________ 

 1a Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 13 

października 2003 r. ustanawiająca 

system handlu przydziałami emisji gazów 

cieplarnianych we Wspólnocie oraz 

zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 

(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32). 
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 1b Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Niniejsze rozporządzenie powinno 

zostać poddane przeglądowi w 2024 r., a 

następnie co 5 lat, w celu oceny jego 

ogólnego działania. Przegląd ten może 

również opierać się na wynikach globalnej 

oceny porozumienia paryskiego. 

(19) W świetle dialogu pomocniczego 

planowanego na rok 2018 Komisja składa 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie – 

do dnia 28 lutego 2019 r. – sprawozdanie 

na temat adekwatności poziomu ambicji 

wyrażonego w niniejszym rozporządzeniu. 
Niniejsze rozporządzenie powinno zostać 

poddane przeglądowi w 2023 r., a 

następnie co 3 lata, w celu oceny jego 

ogólnego działania. Przegląd ten może 

również opierać się na wynikach globalnej 

oceny porozumienia paryskiego. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejsze rozporządzenie ma 

zastosowanie do emisji i pochłaniania 

gazów cieplarnianych wymienionych w 

załączniku I sekcja A zgłoszonych zgodnie 

z art. 7 rozporządzenia (UE) nr 525/2013, 

występujących w którejkolwiek z 

następujących kategorii rozliczania na 

terytoriach państw członkowskich w 

okresie od 2021 r. do 2030 r., są to: 

1. Niniejsze rozporządzenie ma 

zastosowanie do emisji i pochłaniania 

gazów cieplarnianych wymienionych w 

załączniku I sekcja A zgłoszonych zgodnie 

z art. 7 rozporządzenia (UE) nr 525/2013, 

występujących w którejkolwiek z 

następujących kategorii rozliczania oraz 

innych kategoriach rozliczania na 

terytoriach państw członkowskich w 

okresie od 2021 r. do 2030 r., są to: 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e a (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) pozyskane produkty drzewne. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ga) Poziom referencyjny dla lasów to 

szacunkowy średni roczny poziom netto 

emisji lub pochłaniania pochodzących z 

zarządzanych gruntów leśnych na 

terytorium danego państwa 

członkowskiego w latach 2021–2025 i 

2026–2030. 

Uzasadnienie 

Definicja poziomu referencyjnego dla lasów określona w art. 8 ust. 1 powinna znajdować się 

w art. 3 razem z innymi definicjami. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 14 w celu dostosowania 

definicji zawartych w akapicie pierwszym 

do naukowych prac rozwojowych i 

rozwoju technicznego, oraz aby zapewnić 

spójność tych definicji i wszelkich zmian 

odpowiednich definicji w wytycznych 

IPCC z 2006 r. dotyczących krajowych 

wykazów gazów cieplarnianych 

(„wytyczne IPCC”). 

2. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 14 w celu dostosowania 

definicji zawartych w akapicie pierwszym, 

aby zapewnić spójność tych definicji i 

wszelkich zmian odpowiednich definicji w 

wytycznych IPCC z 2006 r. dotyczących 

krajowych wykazów gazów cieplarnianych 

(„wytyczne IPCC”), przyjętych przez 

organy UNFCCC lub wynikających z 

porozumienia paryskiego. 
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Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W okresie od 2021 r. do 2025 r. oraz od 

2026 r. do 2030 r., z uwzględnieniem 

mechanizmów elastyczności 

przewidzianych w art. 11, każde państwo 

członkowskie zapewnia, aby emisje nie 

przewyższały pochłaniania, co oblicza się 

jako sumę emisji i pochłaniania ogółem na 

ich terytorium w łączonych kategoriach 

rozliczania gruntów, o których mowa w 

art. 2, rozliczonych zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem. 

W okresie od 2021 r. do 2025 r. oraz od 

2026 r. do 2030 r., z uwzględnieniem 

mechanizmów elastyczności 

przewidzianych w art. 11, każde państwo 

członkowskie zapewnia, aby emisje nie 

przewyższały pochłaniania, co oblicza się 

jako sumę emisji i pochłaniania ogółem na 

ich terytorium w łączonych kategoriach 

rozliczania gruntów i innych kategoriach, 

o których mowa w art. 2, rozliczonych 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Każde państwo członkowskie 

przygotowuje i prowadzi rozliczanie 

prawidłowo odzwierciedlające poziom 

emisji i pochłaniania wynikający z 

kategorii rozliczania gruntów, o których 

mowa w art. 2. Państwa członkowskie 

zapewniają dokładność, kompletność, 

spójność, porównywalność i przejrzystość 

swego rozliczania i innych danych 

przekazanych na podstawie niniejszego 

rozporządzenia. Państwa członkowskie 

oznaczają emisje znakiem dodatnim (+), a 

pochłanianie znakiem ujemnym (−). 

1. Każde państwo członkowskie 

przygotowuje i prowadzi rozliczanie 

prawidłowo odzwierciedlające poziom 

emisji i pochłaniania wynikający z 

kategorii rozliczania gruntów i innych 

kategorii, o których mowa w art. 2, 

stosownie do wytycznych dotyczących 

sprawozdawczości przyjętych przez organy 

UNFCCC lub wynikających z 

porozumienia paryskiego w odniesieniu 

do lat 2021–2030. Państwa członkowskie 

zapewniają dokładność, kompletność, 

spójność, porównywalność i przejrzystość 

swego rozliczania i innych danych 

przekazanych na podstawie niniejszego 

rozporządzenia. Państwa członkowskie 

oznaczają emisje znakiem dodatnim (+), a 

pochłanianie znakiem ujemnym (−). 
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Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie zapobiegają 

ryzyku wszelkiego podwójnego liczenia 

emisji lub pochłaniania, w szczególności 

poprzez rozliczanie emisji i pochłaniania 

wynikających z więcej niż jednej kategorii 

rozliczania gruntów wyłącznie w jednej 

kategorii. 

2. Państwa członkowskie zapobiegają 

ryzyku wszelkiego podwójnego liczenia 

emisji lub pochłaniania, w szczególności 

poprzez rozliczanie emisji i pochłaniania 

wynikających z więcej niż jednej kategorii 

rozliczania wyłącznie w jednej kategorii. 

Uzasadnienie 

Proponuje się uwzględnienie pozyskanych produktów drzewnych jako odrębnego wykazu i 

oddzielnej kategorii rozliczania. Byłoby to zgodne z wytycznymi IPCC z 2006 r. oraz 

praktykami UNFCCC w zakresie sprawozdawczości. W następstwie wprowadzenia tej 

poprawki konieczna będzie zmiana treści art. 5 ust. 1, 2 i 4. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie 

uwzględniają w swoich rozliczeniach dla 

każdej kategorii rozliczania gruntów 

wszelkie zmiany w zasobach węgla w 

rezerwuarach węgla wymienionych w 

załączniku I sekcja B. Państwa 

członkowskie mogą zdecydować o 

nieuwzględnianiu w swoich rozliczeniach 

zmian zasobów węgla dla rezerwuarów 

węgla, jeżeli rezerwuar węgla nie jest 

źródłem, z wyjątkiem nadziemnej biomasy 

i pozyskanych produktów drzewnych na 

zarządzanych gruntach leśnych. 

4. Państwa członkowskie 

uwzględniają w swoich rozliczeniach dla 

każdej kategorii rozliczania wszelkie 

zmiany w zasobach węgla w rezerwuarach 

węgla wymienionych w załączniku I sekcja 

B. Państwa członkowskie mogą 

zdecydować o nieuwzględnianiu w swoich 

rozliczeniach zmian zasobów węgla dla 

rezerwuarów węgla, jeżeli rezerwuar węgla 

nie jest źródłem, z wyjątkiem nadziemnej 

biomasy i pozyskanych produktów 

drzewnych na zarządzanych gruntach 

leśnych. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 6 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 14 w celu zmiany załącznika 

I, aby dostosować go do zmian w 

wytycznych IPCC. 

6. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 14 w celu zmiany załącznika 

I, aby dostosować go do zmian w 

wytycznych IPCC, stosownie do zmian 

przyjętych przez organy UNFCCC lub 

wynikających z porozumienia paryskiego. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie rozliczają 

emisje i pochłanianie pochodzące z 

zarządzanych gruntów uprawnych 

obliczone jako emisje i pochłanianie w 

latach 2021–2025 i 2026–2030 

pomniejszone o wartość uzyskaną poprzez 

pomnożenie przez średni roczny poziom 

pięciu państw członkowskich dotyczący 

emisji i pochłaniania pochodzących z 

zarządzanych gruntów uprawnych w 

okresie bazowym 2005–2007. 

1. Państwa członkowskie rozliczają 

emisje i pochłanianie pochodzące z 

zarządzanych gruntów uprawnych 

obliczone jako emisje i pochłanianie w 

latach 2021–2025 i 2026–2030 

pomniejszone o wartość uzyskaną poprzez 

pomnożenie przez średni roczny poziom 

pięciu państw członkowskich dotyczący 

emisji i pochłaniania pochodzących z 

zarządzanych gruntów uprawnych w 

okresie bazowym lub w roku bazowym 

wybranym na podstawie UNFCCC. 

Wybrany okres referencyjny jest 

przekazywany informacyjnie Komisji 

Europejskiej do dnia 31 grudnia 2018 r. 

Państwa członkowskie mogą 

zrekompensować działania rolno-

środowiskowe wdrażane w okresie 

bazowym. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie rozliczają 

emisje i pochłanianie pochodzące z 

2. Państwa członkowskie rozliczają 

emisje i pochłanianie pochodzące z 
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zarządzanych użytków zielonych obliczone 

jako emisje i pochłanianie w latach 2021–

2025 i 2026–2030 pomniejszone o wartość 

uzyskaną poprzez pomnożenie przez średni 

roczny poziom pięciu państw 

członkowskich dotyczący emisji i 

pochłaniania pochodzących z zarządzanych 

użytków zielonych w okresie bazowym 

2005–2007. 

zarządzanych użytków zielonych obliczone 

jako emisje i pochłanianie w latach 2021–

2025 i 2026–2030 pomniejszone o wartość 

uzyskaną poprzez pomnożenie przez średni 

roczny poziom pięciu państw 

członkowskich dotyczący emisji i 

pochłaniania pochodzących z zarządzanych 

użytków zielonych w okresie bazowym lub 

w roku bazowym wybranym na podstawie 

UNFCCC. Wybrany okres referencyjny 

jest przekazywany informacyjnie Komisji 

Europejskiej do dnia 31 grudnia 2018 r. 

Państwa członkowskie mogą 

zrekompensować działania rolno-

środowiskowe wdrażane w okresie 

bazowym. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Jeżeli środki rolno-środowiskowe 

są ujęte w okresie bazowym, o czym mowa 

w ust. 1 i 2, państwa członkowskie mogą 

uwzględnić następujące środki: 

 -  środki dotyczące zmiany klimatu i 

ochrony klimatu; 

 -  wspieranie różnorodności 

biologicznej i genetycznej, 

 -  promowanie żyzności gleby; oraz 

 -  środki na rzecz ochrony zasobów 

wodnych. 

Uzasadnienie 

Rozporządzenie nie powinno penalizować tych państw członkowskich, które już wprowadziły 

szereg środków rolno-środowiskowych zgodnych z programami wsparcia w ramach WPR. 

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość skorzystania ze swoich dobrych wyników w 

tym okresie. Przy obliczaniu krajowych emisji i pochłaniania w okresie bazowym należy 

uwzględnić już wprowadzone środki rolno-środowiskowe. 
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Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie, które 

zdecydowały się włączyć zarządzane 

tereny podmokłe w zakres swoich 

zobowiązań zgodnie z art. 2, rozliczają 

emisje i pochłanianie pochodzące z 

zarządzanych terenów podmokłych 

obliczone jako emisje i pochłanianie w 

latach 2021–2025 i/ lub 2026–2030 

pomniejszone o wartość uzyskaną poprzez 

pomnożenie przez średni roczny poziom 

pięciu państw członkowskich dotyczący 

emisji i pochłaniania pochodzących z 

zarządzanych terenów podmokłych w 

okresie bazowym 2005–2007. 

4. Państwa członkowskie, które 

zdecydowały się włączyć zarządzane 

tereny podmokłe w zakres swoich 

zobowiązań zgodnie z art. 2, rozliczają 

emisje i pochłanianie pochodzące z 

zarządzanych terenów podmokłych 

obliczone jako emisje i pochłanianie w 

latach 2021–2025 i/ lub 2026–2030 

pomniejszone o wartość uzyskaną poprzez 

pomnożenie przez średni roczny poziom 

pięciu państw członkowskich dotyczący 

emisji i pochłaniania pochodzących z 

zarządzanych terenów podmokłych w 

okresie bazowym lub w roku bazowym 

wybranym na podstawie UNFCCC. 

Wybrany okres referencyjny jest 

przekazywany informacyjnie Komisji 

Europejskiej do dnia 31 grudnia 2018 r. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie rozliczają 

emisje i pochłanianie pochodzące z 

zarządzanych gruntów leśnych obliczone 

jako emisje i pochłanianie w latach 2021–

2025 i 2026–2030 pomniejszone o wartość 

uzyskaną poprzez pomnożenie przez pięć 

swojego poziomu referencyjnego dla 

lasów. Poziom referencyjny dla lasów to 

szacunkowy średni roczny poziom netto 

emisji lub pochłaniania pochodzących z 

zarządzanych gruntów leśnych na 

terytorium danego państwa 

członkowskiego w latach 2021–2025 i 

2026–2030. 

1. Państwa członkowskie rozliczają 

emisje i pochłanianie pochodzące z 

zarządzanych gruntów leśnych obliczone 

jako emisje i pochłanianie w latach 2021–

2025 i 2026–2030 pomniejszone o wartość 

uzyskaną poprzez pomnożenie przez pięć 

swojego poziomu referencyjnego dla 

lasów. 
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Uzasadnienie 

Definicja poziomu referencyjnego dla lasów określona w art. 8 ust. 1 powinna znajdować się 

w art. 3 razem z innymi definicjami. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jeżeli wynik obliczenia, o którym 

mowa w ust. 1, jest ujemny w odniesieniu 

do poziomu referencyjnego dla lasów, 

państwo członkowskie ujmuje w swoich 

rozliczeniach dotyczących zarządzanych 

gruntów leśnych pochłanianie netto 

ogółem w wysokości nie więcej niż 

równowartość 3,5 procent emisji państwa 

członkowskiego w roku lub okresie 

bazowym, jak określono w załączniku III, 

pomnożona przez pięć. 

skreśla się 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie ustalają nowy 

poziom referencyjny dla lasów w oparciu o 

kryteria określone w załączniku IV, sekcja 

A. Państwa członkowskie przedkładają 

Komisji krajowy plan rozliczania dla 

leśnictwa, w tym nowy poziom 

referencyjny dla lasów, do dnia 31 grudnia 

2018 r. na lata 2021–2025 i do dnia 30 

czerwca 2023 r. na lata 2026–2030. 

Państwa członkowskie ustalają nowy 

poziom referencyjny dla lasów w oparciu o 

kryteria określone w załączniku IV, sekcja 

A. Państwa członkowskie przedkładają 

Komisji krajowe sprawozdanie 

rozliczające dla leśnictwa, w tym nowy 

poziom referencyjny dla lasów, do dnia 31 

grudnia 2018 r. na lata 2021–2025 i do 

dnia 30 czerwca 2023 r. na lata 2026–2030. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Krajowy plan rozliczania dla leśnictwa 

zawiera wszystkie elementy wymienione w 

załączniku IV, sekcja B oraz zawiera 

proponowany nowy poziom referencyjny 

dla lasów w oparciu o kontynuację 

obecnych praktyk gospodarki leśnej i 

intensywności, co zostało 

udokumentowane w latach 1990–2009, 

według rodzaju lasu i według klasy 

wiekowej w krajowych lasach, wyrażony 

w tonach ekwiwalentu CO2 rocznie. 

Krajowe sprawozdanie rozliczające dla 

leśnictwa zawiera wszystkie elementy 

wymienione w załączniku IV sekcja B oraz 

zawiera proponowany nowy poziom 

referencyjny dla lasów w oparciu o 

kontynuację aktywnych i zrównoważonych 

praktyk gospodarki leśnej, zgodnych z 

najlepszymi dostępnymi danymi oraz 

przyjętymi krajowymi politykami i 

programami leśnymi, wyrażony w tonach 

ekwiwalentu CO2 rocznie, a także w 

oparciu o obowiązujące polityki i środki z 

zakresu zrównoważonej gospodarki leśnej 

danego państwa członkowskiego. Musi 

ono opierać się też na zasadach 

zrównoważonej gospodarki leśnej i 

strategiach krajowych opublikowanych 

przez państwa członkowskie w tej 

dziedzinie do dnia przedstawienia 

poziomu referencyjnego dla lasów, a jego 

podstawą muszą być długoterminowe 

analizy dotyczące celu, o którym mowa w 

art. 4 ust. 1 porozumienia paryskiego, 

polegającego na przywróceniu w drugiej 

połowie obecnego stulecia równowagi 

między emisjami antropogenicznymi 

pochodzącymi ze źródeł oraz usuwaniem 

emisji antropogenicznych przez 

pochłaniacze gazów cieplarnianych. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Krajowy plan rozliczania dla leśnictwa jest 

podawany do wiadomości publicznej i 

podlega konsultacjom publicznym. 

Krajowe sprawozdanie rozliczające dla 

leśnictwa jest podawane do wiadomości 

publicznej i podlega konsultacjom 

publicznym. 
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Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie wykazują 

zgodność metod i danych 

wykorzystywanych do ustalenia poziomu 

referencyjnego dla lasów w krajowym 

planie rozliczania oraz tych 

wykorzystywanych w sprawozdawczości w 

zakresie zarządzanych gruntów leśnych. 

Najpóźniej pod koniec okresu od 2021 do 

2025 r. lub od 2026 do 2030 r. państwo 

członkowskie przekazuje Komisji korektę 

techniczną swojego poziomu 

referencyjnego, jeżeli jest to konieczne w 

celu zapewnienia spójności. 

4. Państwa członkowskie wykazują 

zgodność metod i danych 

wykorzystywanych do ustalenia poziomu 

referencyjnego dla lasów w krajowym 

sprawozdaniu rozliczającym dla leśnictwa 
oraz tych wykorzystywanych w 

sprawozdawczości w zakresie 

zarządzanych gruntów leśnych. Najpóźniej 

pod koniec okresu od 2021 do 2025 r. lub 

od 2026 do 2030 r. państwo członkowskie 

przekazuje Komisji korektę techniczną 

swojego poziomu referencyjnego, jeżeli 

jest to konieczne w celu zapewnienia 

spójności. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Komisja dokonuje przeglądu 

krajowych planów rozliczania dla 

leśnictwa i korekt technicznych oraz 

ocenia, w jakim zakresie proponowane 

nowe lub poprawione poziomy 

referencyjne dla lasów zostały określone 

zgodnie z zasadami i wymogami 

określonymi w ust. 3 i 4 oraz w art. 5 ust. 

1. W zakresie, w jakim jest to konieczne w 

celu zapewnienia zgodności z zasadami i 

wymogami określonymi w ust. 3 i 4 oraz w 

art. 5 ust. 1, Komisja może ponownie 

obliczyć proponowane nowe lub 

poprawione poziomy referencyjne dla 

lasów. 

5. Jak wskazano w załączniku IV, 

Komisja ułatwia ocenę techniczną 

krajowego sprawozdania rozliczającego 
dla leśnictwa przedłożonego przez dane 

państwo członkowskie i wszelkich 

ewentualnych korekt lub dostosowań 

technicznych, mając na celu sprawdzenie, 

w jakim zakresie nowe lub poprawione 

poziomy referencyjne dla lasów zostały 

określone zgodnie z zasadami i wymogami 

określonymi w ust. 3 i 4 oraz w art. 5 ust. 

1. Komisja przedstawia techniczne 

zalecenia dla państw członkowskich i 

sporządza sprawozdanie podsumowujące. 
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Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Komisja przyjmuje akty 

delegowane zgodnie z art. 14 w celu 

zmiany załącznika II w kontekście 

przeglądu przeprowadzonego zgodnie z 

ust. 5 w celu aktualizacji poziomów 

referencyjnych dla lasów danego państwa 

członkowskiego na podstawie 

przedłożonych krajowych planów 

rozliczania dla leśnictwa lub korekt 

technicznych, a także wszelkich 

ponownych obliczeń dokonanych w 

kontekście przeglądu.  Do chwili wejścia 

w życie aktu delegowanego poziomy 

referencyjne dla lasów danego państwa 

członkowskiego, wyszczególnione w 

załączniku II, nadal mają zastosowanie w 

latach 2021–2025 i/ lub 2026–2030. 

6. Komisja przyjmuje akty 

delegowane zgodnie z art. 14 w celu 

zmiany załącznika II w kontekście oceny 

technicznej przeprowadzonej zgodnie z 

ust. 5 w celu aktualizacji poziomów 

referencyjnych dla lasów danego państwa 

członkowskiego na podstawie 

przedłożonych krajowych sprawozdań 

rozliczających dla leśnictwa lub korekt 

technicznych, a także wszelkich 

ponownych obliczeń dokonanych w 

kontekście oceny przez dane państwo 

członkowskie. W przypadku gdy państwo 

członkowskie nie zaktualizowało jeszcze 

swojego poziomu referencyjnego dla 

lasów, wartość wyszczególniona w 

załączniku II nadal ma zastosowanie w 

latach 2021–2025 i/ lub 2026–2030. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – akapit 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W rozliczeniach zgodnie z art. 6 ust. 1 i 

art. 8 ust. 1 dotyczących pozyskanych 

produktów drzewnych państwa 

członkowskie wykazują emisje i 

pochłanianie wynikające ze zmian w 

rezerwuarze pozyskanych produktów 

drzewnych objętych następującymi 

kategoriami, stosując funkcję rozpadu 

pierwszego stopnia, metody i standardowe 

wartości czasu połowicznego rozpadu 

określone w załączniku V: 

Państwa członkowskie wykazują emisje i 

pochłanianie wynikające ze zmian w 

rezerwuarze pozyskanych produktów 

drzewnych objętych następującymi 

kategoriami, stosując funkcję rozpadu 

pierwszego stopnia, metody i standardowe 

wartości czasu połowicznego rozpadu 

określone w załączniku V: 
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Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie rozliczają emisje i 

pochłanianie wynikające ze zmian w 

rezerwuarze pozyskanych produktów 

drzewnych jako całkowite emisje i 

pochłanianie dla każdego roku w latach 

2021–2025 i 2026–2030. 

Uzasadnienie 

Pozyskane produkty drzewne stanowią rzeczywisty efekt działalności antropogenicznej lub 

spowodowanej przez człowieka, dlatego ich rozliczanie powinno być analogiczne do 

rozliczania gruntów zalesionych. Oznacza to uwzględnienie w rozliczaniu rzeczywistych 

zmian zasobów węgla związanych z pozyskanymi produktami drzewnymi.  

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – akapit 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Do dnia 31 grudnia 2019 r. Komisja 

przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 

14 w celu aktualizacji kategorii w 

rezerwuarze pozyskanych produktów 

drzewnych o dodatkowe produkty, takie 

jak zrównoważone i innowacyjne 

produkty pochodzenia biologicznego o 

pozytywnym efekcie substytucyjnym oraz 

standardowych wartościach czasu 

połowicznego rozpadu określonych w 

załączniku V. 

Uzasadnienie 

W celu lepszego uwzględnienia pochłaniania dwutlenku węgla przez przyszłe innowacyjne i 

zrównoważone produkty pochodzenia biologicznego w rozliczeniach sektora LULUCF 

Komisja powinna zasugerować dodatkowe kategorie w odniesieniu do rezerwuaru 

pozyskanych produktów drzewnych. 

 



 

AD\1126397PL.docx 29/36 PE597.534v02-00 

 PL 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 14 w celu zrewidowania 

metody i wymogów informacyjnych w 

załączniku VI, aby dostosowania do zmian 

w wytycznych IPCC. 

4. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 14 w celu zrewidowania 

metody i wymogów informacyjnych w 

załączniku VI na rzecz dostosowania do 

zmian w wytycznych IPCC przyjętych 

przez organy UNFCCC lub wynikających 

z porozumienia paryskiego. 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jeżeli całkowity poziom emisji 

przekracza pochłanianie w danym państwie 

członkowskim, a to państwo członkowskie 

wykreśliło roczne limity emisji na 

podstawie rozporządzenia [ ] w sprawie 

rocznych wiążących ograniczeń emisji 

gazów cieplarnianych przez państwa 

członkowskie w latach 2021–2030, ilość ta 

jest uwzględniana w przestrzeganiu przez 

państwo członkowskie jego zobowiązania 

zgodnie z art. 4. 

1. Jeżeli całkowity poziom emisji 

przekracza pochłanianie w danym państwie 

członkowskim, a to państwo członkowskie 

postanowiło wykreślić roczne limity emisji 

na podstawie rozporządzenia (UE) nr .../...  

w sprawie rocznych wiążących ograniczeń 

emisji gazów cieplarnianych przez państwa 

członkowskie w latach 2021–2030, jako 

jedna z możliwości przewidzianych w 

zakresie elastyczności ilość ta jest 

uwzględniana w przestrzeganiu przez 

państwo członkowskie jego zobowiązania 

zgodnie z art. 4. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uprawnienia do przyjmowania 

aktów delegowanych, o których mowa w 

art. 3, 5, 8, 10 i 13, powierza się Komisji 

2. Uprawnienia do przyjmowania 

aktów delegowanych, o których mowa w 

art. 3, 5, 8, 9, 10 i 13, powierza się Komisji 
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na czas nieokreślony od dnia [data wejścia 

w życie]. 

na czas nieokreślony od dnia [data wejścia 

w życie]. 

Uzasadnienie 

Dostosowanie artykułu do poprawki dotyczącej art. 9. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja składa sprawozdanie 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do 

dnia 28 lutego 2024 r., a następnie co pięć 

lat, na temat funkcjonowania niniejszego 

rozporządzenia, jego wkładu do ogólnego 

unijnego celu redukcji emisji gazów 

cieplarnianych do 2030 r. i jego wkładu w 

realizację celów porozumienia paryskiego i 

może w stosownych przypadkach 

przedstawiać wnioski. 

W świetle dialogu pomocniczego 

planowanego na rok 2018 Komisja składa 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie – 

do dnia 28 lutego 2019 r. – sprawozdanie 

na temat adekwatności poziomu ambicji 

wyrażonego w niniejszym rozporządzeniu. 

Komisja składa sprawozdanie 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do 

dnia 28 lutego 2023 r., a następnie co trzy 

lata, na temat funkcjonowania niniejszego 

rozporządzenia, jego wkładu do ogólnego 

unijnego celu redukcji emisji gazów 

cieplarnianych do 2030 r. i jego wkładu w 

realizację celów porozumienia paryskiego 

w celu utrzymania zgodności niniejszego 

rozporządzenia z odpowiednimi decyzjami 

przyjętymi przez organy UNFCCC lub 

wynikającymi z porozumienia paryskiego, 

oraz przedstawia wnioski. 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część B – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) dla gruntów zalesionych i 

zarządzanych gruntów leśnych:  pozyskane 

produkty drzewne.   

f) pozyskane produkty drzewne 

zarówno z gruntów zalesionych, jak i z 

zarządzanych gruntów leśnych. 



 

AD\1126397PL.docx 31/36 PE597.534v02-00 

 PL 

Uzasadnienie 

Proponuje się włączenie pozyskanych produktów drzewnych jako oddzielnej kategorii, aby 

wyłączyć pozyskane produkty drzewne z poziomu referencyjnego dla lasów, w związku z czym 

należy dokonać odpowiednich zmian w treści załącznika. 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – tabela 2 – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Poziomy referencyjne dla lasów danego 

państwa członkowskiego, w tym pozyskane 

produkty drzewne 

Poziomy referencyjne dla lasów danego 

państwa członkowskiego 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik IV – część A – akapit 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) poziomy referencyjne powinny 

zapewnić solidne i wiarygodne rozliczenie, 

aby zagwarantować, że emisje i 

pochłanianie wynikające ze stosowania 

biomasy zostały odpowiednio 

uwzględnione; 

c) poziomy referencyjne powinny 

zapewnić solidne i wiarygodne rozliczenie, 

aby zagwarantować, że emisje i 

pochłanianie pochodzące z zarządzanych 

gruntów leśnych zostały odpowiednio 

uwzględnione oraz że emisje są 

zrównoważone w stosunku do 

pochłaniania; 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik IV – część A – akapit 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) poziomy referencyjne 

uwzględniają rezerwuar węgla, jaki 

stanowią pozyskane produkty drzewne, 

pozwalając na porównanie między 

założeniem ich natychmiastowego 

utleniania a zastosowaniem funkcji 

skreśla się 
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rozpadu pierwszego stopnia i wartości 

czasu połowicznego rozpadu; 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik IV – część A – akapit 1 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) poziomy referencyjne powinny 

uwzględniać cel, jakim jest przyczynianie 

się do ochrony różnorodności biologicznej 

i zrównoważone wykorzystywanie 

zasobów naturalnych, jak określono w 

strategii leśnej UE, politykach leśnych 

państw członkowskich i unijnej strategii 

ochrony różnorodności biologicznej;  

e) poziomy referencyjne powinny 

uwzględniać cel, jakim jest przyczynianie 

się do ochrony różnorodności biologicznej 

i zrównoważone wykorzystywanie 

zasobów naturalnych zarówno do 

produkcji energii, jak i do innych celów 

zastępowania surowców opartych na 

paliwach kopalnych, jak określono w 

strategii leśnej Unii, programach i 

politykach leśnych państw członkowskich i 

unijnych strategiach biogospodarki oraz 
ochrony różnorodności biologicznej; 

Państwo członkowskie, które niedawno 

wdrożyło lub pragnie wdrożyć nową 

politykę w zakresie gospodarki leśnej i 

wykorzystania zasobów leśnych, której 

skutkiem jest wzrost poziomu 

pozyskiwania drewna, nie jest karane 

obciążeniami nakładanymi na podstawie 

niniejszego rozporządzenia, pod 

warunkiem że polityka ta ma charakter 

aktywny i zrównoważony oraz że nie wiąże 

się ona z obniżeniem zdolności lasów tego 

państwa członkowskiego do pochłaniania 

węgla w perspektywie długoterminowej. 

 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik IV – część A – akapit 1 – litera g 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) poziomy referencyjne powinny być 

spójne z wykazami gazów cieplarnianych i 

g) poziomy referencyjne powinny być 

spójne z wykazami gazów cieplarnianych i 
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odpowiednimi danymi historycznymi i 

opierać się na przejrzystych, spójnych, 

porównywalnych, pełnych i dokładnych 

informacjach.  W szczególności model 

stosowany do ustalenia poziomu 

referencyjnego musi być w stanie 

odtworzyć dane historyczne z krajowego 

wykazu gazów cieplarnianych. 

odpowiednimi danymi historycznymi i 

opierać się na przejrzystych, spójnych, 

porównywalnych, pełnych i dokładnych 

informacjach. Wykazy gazów 

cieplarnianych są dostosowane do 

odpowiednich decyzji przyjętych przez 

organy UNFCCC lub wynikających z 

porozumienia paryskiego. W 

szczególności model stosowany do 

ustalenia poziomu referencyjnego musi być 

w stanie odtworzyć dane historyczne z 

krajowego wykazu gazów cieplarnianych. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik IV – część B – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

B. Elementy krajowego planu 

rozliczania dla leśnictwa 

B. Elementy krajowego sprawozdania 

rozliczającego dla leśnictwa 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik IV – część B – akapit 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Krajowy plan rozliczania dla leśnictwa, 

przedłożony zgodnie z art. 8 niniejszego 

rozporządzenia, zawiera następujące 

elementy: 

Krajowe sprawozdanie rozliczające dla 

leśnictwa, przedłożone zgodnie z art. 8 

niniejszego rozporządzenia, zawiera 

następujące elementy: 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik IV – część B – akapit 1 – litera f – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) emisje i pochłanianie związane z 

lasami i pozyskanymi produktami 

drzewnymi, jak pokazano w wykazach 

gazów cieplarnianych oraz odpowiednich 

(2) emisje i pochłanianie związane z 

lasami, jak pokazano w wykazach gazów 

cieplarnianych oraz odpowiednich danych 
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danych historycznych;  historycznych; 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik IV – część B – akapit 1 – litera f – punkt 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) cechy lasu, w tym struktura klas 

wieku, długość przyrostów, rotacja i inne 

informacje dotyczące działalności 

związanej z gospodarką leśną w 

dotychczasowym scenariuszu 

postępowania; 

(3) cechy lasu, w tym struktura klas 

wieku, długość przyrostów, rotacja i inne 

istotne informacje dotyczące działalności 

związanej z gospodarką leśną; 
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