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Poprawka 479
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 2018/841
Or. en

Poprawka 480
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy) – ustęp 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 2018/841
Artykuł 4

Tekst obowiązujący Poprawka

art. 4 otrzymuje brzmienie:
W okresach od 2021 r. do 2025 r. oraz od 
2026 r. do 2030 r., z uwzględnieniem 
mechanizmów elastyczności 
przewidzianych w art. 12 i 13, każde 
państwo członkowskie zapewnia, aby 
emisje nie przewyższały pochłaniania, co 
oblicza się jako sumę całkowitych emisji i 
całkowitego pochłaniania na jego 
terytorium łącznie we wszystkich 
kategoriach rozliczania gruntów, o których 
mowa w art. 2, rozliczanych zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

W okresach od 2021 r. do 2025 r. oraz od 
2026 r. do 2030 r., z uwzględnieniem 
mechanizmów elastyczności 
przewidzianych w art. 12 i 13, każde 
państwo członkowskie dopilnowuje, aby 
emisje nie przewyższały pochłaniania, co 
oblicza się jako sumę całkowitych emisji i 
całkowitego pochłaniania na jego 
terytorium łącznie we wszystkich 
kategoriach rozliczania gruntów, o których 
mowa w art. 2, oraz aby bilans w latach 
2026–2030 stanowił pochłanianie netto, a 
całkowite pochłanianie na terytorium UE 
łącznie we wszystkich kategoriach 
rozliczania gruntów było obliczane jako 
suma całkowitych emisji, według 
rozliczenia zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Do grudnia 2021 r. Komisja proponuje 
ambitny cel dotyczący pochłaniania netto 
na szczeblu unijnym i krajowym na lata 
2026–2030 i po tym czasie, opierając się w 
szczególności na potencjale w zakresie 



PE653.806v01-00 4/9 AM\1207588PL.docx

PL

usuwania dwutlenku węgla, w synergii z 
celami Unii w zakresie odnowy i ścisłej 
ochrony, oraz wprowadza zmiany do 
niniejszego rozporządzenia.”
(Poprawka ta dotyczy całego tekstu).

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0841&from=PL)

Uzasadnienie

Z uwagi na cele w zakresie odbudowy i ochrony przyrody oraz na fakt, że ograniczenie emisji 
o ponad 55 % jest dla wielu podmiotów nie do pomyślenia, sektor użytkowania gruntów musi 
zrobić dużo więcej.  Unijny sektor LULUCF reprezentuje pochłanianie netto, a 
rozporządzenie w sprawie LULUCF jest wystarczające do osiągnięcia celu zerowych emisji. 
Rolnictwo UE ma potencjał sekwestracji większych ilości dwutlenku węgla – do 1566 mln ton 
CO2 rocznie (Joris Aertens, Leo De Nocker, Anne Gobin, 2012). Sektor LULUCF musi zrobić 
wszystko, co w jego mocy.

Poprawka 481
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy) – ustęp 1 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 2018/841
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst obowiązujący Poprawka

art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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, w przypadku gdy 
dany rezerwuar węgla nie jest źródłem. 
Decyzja o takim nieuwzględnianiu zmian 
zasobów węgla w rozliczeniach nie ma 
zastosowania do będących rezerwuarem 
węgla nadziemnej biomasy, martwego 
drewna i produktów z pozyskanego drewna 

"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, w przypadku gdy 
dany rezerwuar węgla nie jest źródłem. 
Decyzja o takim nieuwzględnianiu zmian 
zasobów węgla w rozliczeniach nie ma 
zastosowania do będących rezerwuarem 
węgla nadziemnej biomasy, martwego 
drewna i produktów z pozyskanego drewna 
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w kategorii rozliczania gruntów 
obejmującej zarządzane grunty leśne.

w kategorii rozliczania gruntów 
obejmującej zarządzane grunty leśne ani 
do węgla organicznego w glebie we 
wszystkich kategoriach rozliczania.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0841&from=PL#d1e753-1-1)

Uzasadnienie

Lepsze gospodarowanie gruntami może mieć pozytywny wpływ na węgiel organiczny w glebie 
i powodować różnice w rozliczeniach. Obecnie jest to obowiązkowo rozliczane wyłącznie w 
przypadku, gdy rezerwuar węgla stanowi źródło emisji. W kontekście celów odbudowy 
ekosystemów UE rozliczenia takie mogłyby być zawsze obowiązkowe, co byłoby korzystne dla 
środowiska i klimatu.

Poprawka 482
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy) – ustęp 1 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 2018/841
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Jeżeli wynik obliczenia, o którym mowa w 
ust. 1 niniejszego artykułu, jest ujemny w 
odniesieniu do poziomu referencyjnego dla 
lasów dla danego państwa członkowskiego, 
państwo to włącza do swoich rozliczeń 
dotyczących zarządzanych gruntów 
leśnych całkowite pochłanianie netto w 
wysokości nie więcej niż pięciokrotność 
równowartości 3,5 % emisji tego państwa 
członkowskiego w roku bazowym lub 
okresie bazowym, jak określono w 
załączniku III. Ograniczenie to nie 
obejmuje pochłaniania netto z 
rezerwuarów węgla, jakie stanowią martwe 
drewno oraz produkty z pozyskanego 
drewna, z wyjątkiem kategorii papieru, o 
której mowa w art. 9 ust. 1 lit. a), w 
kategorii rozliczania gruntów obejmującej 

Jeżeli wynik obliczenia, o którym mowa w 
ust. 1 niniejszego artykułu, jest ujemny w 
odniesieniu do poziomu referencyjnego dla 
lasów dla danego państwa członkowskiego, 
państwo to włącza do swoich rozliczeń 
dotyczących zarządzanych gruntów 
leśnych całkowite pochłanianie netto w 
wysokości nie więcej niż pięciokrotność 
równowartości 3,5 % emisji tego państwa 
członkowskiego w roku bazowym lub 
okresie bazowym, jak określono w 
załączniku III. Ograniczenie to nie 
obejmuje pochłaniania netto z 
rezerwuarów węgla, jakie stanowią martwe 
drewno oraz produkty z pozyskanego 
drewna, z wyjątkiem kategorii papieru, o 
której mowa w art. 9 ust. 1 lit. a), ani 
pochłaniania przez wszystkie istotne 
rezerwuary węgla, w tym węgiel 
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zarządzane grunty leśne. organiczny w glebie, na obszarach 
wyznaczonych do realizacji unijnego celu 
odnowy i ścisłej ochrony w kategorii 
rozliczania gruntów obejmującej 
zarządzane grunty leśne. "

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0841&from=PL#d1e753-1-1)

Uzasadnienie

Strategia na rzecz różnorodności biologicznej ma na celu ścisłą ochronę 1/3 obszarów 
chronionych oraz odnowę istotnych obszarów, w tym również lasów. Niepodlegające 
ograniczeniom i rozliczane pochłanianie CO2 na tych obszarach mogłoby stanowić pożądaną 
zachętę, pod warunkiem że zarządzane grunty leśne są ogólnie pochłaniaczem netto. Państwa 
członkowskie, których wszystkie grunty leśne znajdują się w kategorii zarządzanych gruntów 
leśnych, są siedliskiem niektórych lasów pierwotnych i starodrzewów (pod względem 
ekologicznym).

Poprawka 483
Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1367/2006
Artykuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Zmiany w rozporządzeniu (UE) 1367/2006
Aby zapewnić pełną zgodność działań 
Unii, o których mowa w niniejszym 
rozporządzeniu, z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii wynikającymi z 
konwencji z Aarhus, w rozporządzeniu 
1367/2006 wprowadza się następujące 
zmiany:
(1) art. 2 ust. 1 lit. g) otrzymuje brzmienie:
„g) „akt administracyjny” oznacza każdy 
indywidualnie lub ogólnie adresowany 
środek podejmowany w zakresie prawa 
ochrony środowiska przez instytucję lub 
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organ Wspólnoty oraz mający prawnie 
wiążący charakter i skutek zewnętrzny;” 
(2) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Społeczeństwo, a w szczególności 
związki zawodowe, organizacje 
młodzieżowe, stowarzyszenia ochrony 
przyrody, stowarzyszenia naukowe i inne 
organizacje społeczne przedstawiają, jak 
najwcześniej i kiedy jeszcze dostępne są 
wszystkie opcje, organom i instytucjom 
wspólnotowym wkład w zakresie 
przygotowania, zmiany lub przeglądu 
planów i programów odnoszących się do 
środowiska naturalnego w drodze ustaleń 
praktycznych i/lub innych, w 
szczególności w odniesieniu do 
przygotowania, zmiany lub przeglądu 
planowanego programowania, o którym 
mowa w art. 3 i 4 rozporządzenia.../... 
(europejskie prawo klimatyczne). W 
szczególności, gdy Komisja przygotowuje 
wniosek dotyczący takiego planu lub 
programu, który zostaje przedłożony 
innym instytucjom lub organom 
wspólnotowym w celu podjęcia decyzji, 
jest ona zobowiązana w jak największym 
stopniu brać pod uwagę propozycje 
społeczeństwa, w szczególności związków 
zawodowych, organizacji młodzieżowych, 
stowarzyszeń ochrony przyrody, 
stowarzyszeń naukowych i innych 
organizacji społecznych.”
(3) art. 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Podejmując decyzję w sprawie planu 
lub programu odnoszącego się do 
środowiska, w szczególności planowanego 
programowania, o którym mowa w art. 3 i 
4 rozporządzenia .../... (europejskie prawo 
klimatyczne), instytucje i organy 
wspólnotowe zasadniczo uwzględniają 
skutki udziału społeczeństwa. Instytucje 
i organy wspólnotowe informują 
społeczeństwo o tym planie lub programie, 
w tym o jego treści, oraz o powodach 
i kryteriach, na których opiera się decyzja, 
w szczególności o kwestiach, które 
odbiegają od propozycji przedstawionych 
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przez społeczeństwo.”
(4) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoby fizyczne, organizacje 
pozarządowe, które spełniają kryteria 
określone w art. 11, władze lokalne lub 
regionalne oraz parlamenty krajowe są 
uprawnione do złożenia wniosku 
o wszczęcie wewnętrznej procedury 
odwoławczej do instytucji lub organu 
Unii, które przyjęły akt administracyjny 
zgodnie z prawem ochrony środowiska, 
lub w przypadku zarzutu zaniechania 
administracyjnego, które powinny były 
przyjąć taki akt. Wniosek taki musi być 
sporządzony na piśmie w terminie 
nieprzekraczającym sześciu tygodni od 
daty przyjęcia aktu administracyjnego, 
powiadomienia o nim lub opublikowania 
go, w zależności od tego, która z tych dat 
będzie późniejsza, lub w przypadku 
zarzutu zaniechania – sześciu tygodni od 
daty, w której akt administracyjny miał 
być przyjęty. Wniosek musi wskazywać 
przyczyny odwołania.
2. Instytucja lub organ Unii, o których 
mowa w ust. 1, rozpatrują każdy taki 
wniosek, chyba że jest on w oczywisty 
sposób bezzasadny. Instytucja lub organ 
Unii uzasadniają swoje stanowisko na 
piśmie, tak szybko, jak to jest możliwe, i 
nie później niż w terminie dwunastu 
tygodni od daty otrzymania wniosku.
3. W przypadku gdy instytucja lub organ 
Unii, pomimo zachowania należytej 
staranności, nie są w stanie podjąć 
działania zgodnie z ust. 2, informują one 
organizację pozarządową, władze lokalne 
lub regionalne lub parlament krajowy, 
które złożyły wniosek, tak szybko, jak to 
jest możliwe, i nie później niż w terminie 
określonym w ust. 2, o powodach braku 
działań oraz o tym, kiedy zamierzają je 
podjąć. W każdym przypadku instytucja 
lub organ Unii zobowiązane są do 
podjęcia działania w terminie osiemnastu 
tygodni od daty otrzymania wniosku.”
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(5) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoby fizyczne, organizacje 
pozarządowe, władze lokalne lub 
regionalne oraz parlamenty krajowe, 
które złożyły wniosek o wszczęcie 
wewnętrznej procedury odwoławczej 
zgodnie z art. 10, mogą wnieść skargę do 
Trybunału Sprawiedliwości zgodnie 
z właściwymi postanowieniami Traktatu.”

Or. fr

Poprawka 484
Sylvia Limmer, Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 485
Sylvia Limmer, Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości 
i jest bezpośrednio stosowane we 
wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do 
państw członkowskich.

Or. en


