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Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i 

sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania 

innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu 
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Porozumienie paryskie zostało przyjęte w grudniu 2015 r. podczas 21. Konferencji Stron 

Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). 

Porozumienie, które stanowi globalny przełom, jeśli chodzi o nasilenie zbiorowych wysiłków 

i przyspieszenie transformacji populacji światowej w społeczność niskoemisyjną i odporną na 

zmianę klimatu, zastąpi wcześniejsze podejście w ramach protokołu z Kioto z 1997 r. 

Wprowadza się strategie polityczne określające zobowiązanie UE do ograniczenia do 2030 r. 

unijnych emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40 % w porównaniu z rokiem 1990. W 

porozumieniu zawarto długoterminowy cel i stwierdzono, że wkład z sektora użytkowania 

gruntów i leśnictwa w realizację długoterminowych celów związanych z łagodzeniem zmiany 

klimatu będzie miał kluczowe znaczenie. 

Celem niniejszego wniosku jest ustalenie, w jaki sposób należy włączyć sektor użytkowania 

gruntów, zmianę użytkowania gruntów i leśnictwo (LULUCF) do unijnych ram polityki 

klimatycznej, poczynając od roku 2021. Do tej daty protokół z Kioto (który wygasa z końcem 

2020 r.) nakłada ograniczenia na UE i na każde z jej państw członkowskich, jako że muszą 

one dopilnować, aby w sektorze LULUCF nie powstawały dodatkowe emisje. W związku z 

tym w UE należy dalej rozwijać zarządzanie sektorem LULUCF.  

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji. Uważa, że jest to ambitny 

wniosek, w którym opowiedziano się za solidniejszym systemem rozliczania emisji z myślą o 

przyczynieniu się do osiągnięcia do 2030 r. 40 % redukcji emisji gazów cieplarnianych.  

Zaniepokojenie sprawozdawczyni budzi fakt przekazania Komisji na czas nieokreślony 

uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3, 5, 8, 10 i 13. 

Sprawozdawczyni zalecałaby skrócenie tego okresu do pięciu lat, co odpowiadałoby okresom 

sprawozdawczym 2021–2025 oraz 2026–2030.  

Użytkowanie gruntów i leśnictwo mogą w jedyny w swoim rodzaju sposób przyczynić się do 

podniesienia skuteczności polityki klimatycznej. Dzieje się tak, ponieważ sektor ten nie tylko 

emituje gazy cieplarnianie, ale może również pochłaniać CO2 z atmosfery. Wkład leśnictwa i 

możliwości, jakie oferuje sektor leśny, mają zasadnicze znaczenie dla wdrożenia gospodarki o 

obiegu zamkniętym.  

W związku z przedmiotowym wnioskiem sprawozdawczyni zajmuje się kluczowymi 

obszarami w tej dziedzinie, zgodnie z kompetencjami ITRE, w tym: 

a) zwiększeniem finansowania prac badawczo-rozwojowych w zakresie gospodarki leśnej 

z uwzględnieniem różnorodności geograficznej; 

b) wykorzystaniem unijnych programów kosmicznych, takich jak satelitarny system 

obserwacji Ziemi Copernicus, które wnoszą cenny wkład w monitorowanie działalności 

w sektorze LULUCF;  

c) bezpieczeństwem żywnościowym i różnorodnością biologiczną; 

d) porozumieniami międzynarodowymi i zgodnością z nimi prawa UE; 

e) oddziaływaniem na systemy sprawozdawczości państw członkowskich i UE; 

f) elastycznością; 
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g) trwałymi drzewnymi i niedrzewnymi produktami leśnymi; 

h) poziomami referencyjnymi dla lasów. 

POPRAWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 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 

Umocowanie 1 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 uwzględniając Protokół (nr 1) do Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 

sprawie roli parlamentów narodowych w 

Unii Europejskiej, 

Poprawka   2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Umocowanie 1 b (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 uwzględniając Protokół (nr 2) do Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE) w sprawie stosowania zasad 

pomocniczości i proporcjonalności, 

Poprawka   3 

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 

(3) Porozumienie paryskie, które 

zostało ratyfikowane przez Radę w dniu 5 

października 2016 r. po wydaniu zgody 

przez Parlament Europejski w dniu 4 

października 2016 r., weszło w życie w 

dniu 4 listopada 2016 r. Niniejszy wniosek 

legislacyjny stanowi część realizacji 

unijnego zobowiązania do redukcji emisji 
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i jej państw członkowskich przedłożonym 

do Sekretariatu Ramowej konwencji 

Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 

klimatu („UNFCCC”) dnia 6 marca 2015 

r.10 

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 

Poprawka   4 

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, co, jak zgodnie 

przyznają naukowcy, wymaga, by na 

świecie rozpoczął się okres ograniczania 

emisji i ujemnych emisji. Aby osiągnąć ten 

cel, konieczne jest, by strony wzmogły 

wspólne wysiłki na rzecz łagodzenia 

zmiany klimatu i ograniczania globalnego 

ocieplenia. Unia musi nadal dawać 

przykład i nasilić działania na rzecz 

klimatu w taki sposób, aby były one 

zgodne z celem 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 
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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. W porozumieniu paryskim 

podkreśla się rolę, jaką zrównoważona 

gospodarka leśna odgrywa w realizacji 

celu polegającego na równoważeniu 

emisji i pochłaniania oraz lepszym 

przystosowaniu się do zmiany klimatu. 

Poprawka   5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Niniejsze rozporządzenie powinno 

przyczyniać się do transformacji w 

kierunku gospodarki niskoemisyjnej i do 

osiągnięcia celów ustanowionych w 

porozumieniu paryskim, zapewniając przy 

tym odpowiednią ochronę różnorodności 

biologicznej i ekosystemów w Unii, w tym 

za pomocą środków przystosowania się do 

zmiany klimatu. W tym sensie należy 

zachować spójność z unijnym systemem 

handlu uprawnieniami do emisji, decyzją 

dotyczącą wspólnego wysiłku 

redukcyjnego, unijnymi strategiami na 

rzecz różnorodności biologicznej i lasów, 

dyrektywą ptasią i dyrektywą siedliskową. 

Poprawka   6 

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 

(6) Sektor LULUCF może przyczynić 

się do łagodzenia zmiany klimatu na kilka 

sposobów, w szczególności przez redukcję 

emisji, utrzymanie i powiększanie 

pochłaniaczy oraz zasobów węgla, jak 
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zapewnić skuteczność środków służących 

w szczególności zwiększeniu 

wychwytywania węgla podstawowe 

znaczenie ma długoterminowa stabilność i 

zdolność dostosowawcza rezerwuarów 

węgla. 

również przez dostarczanie trwałych 

biomateriałów, które mogą pełnić rolę 

tymczasowych magazynów węgla i 

substytutów węgla. Aby zapewnić 

skuteczność środków służących w 

szczególności zwiększeniu 

wychwytywania węgla podstawowe 

znaczenie ma długoterminowa stabilność i 

zdolność dostosowawcza rezerwuarów 

węgla. W perspektywie długoterminowej 

zrównoważona strategia gospodarki leśnej 

ukierunkowana na utrzymanie lub 

zwiększanie zasobów węgla w 

ekosystemach leśnych, przy jednoczesnym 

utrzymaniu stałej rocznej produkcji 

materiałów pochodzenia leśnego, 

przyniesie największe trwałe korzyści w 

zakresie łagodzenia zmiany klimatu. 

Poprawka   7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Priorytetowe traktowanie 

finansowania badań w dziedzinie zmiany 

klimatu doprowadziłoby do zwiększenia 

roli sektora LULUCF, jeśli chodzi o 

łagodzenie zmiany klimatu i 

przystosowanie się do niej. W 

szczególności przyspieszenie planowanego 

na lata 2021–2028 unijnego programu w 

zakresie badań naukowych i innowacji  

w sektorze LULUCF przyczyniłoby się, 

między innymi, do pogłębienia i 

upowszechnienia wiedzy naukowej i 

wiedzy społeczności lokalnych na temat 

wyników tego sektora, do przyspieszenia 

zrównoważonych innowacji, wspierania 

przejścia do epoki cyfrowej, modernizacji 

systemów kształcenia i szkolenia, 

wzmocnienia odporności sektora 

LULUCF i monitorowania różnorodności 

biologicznej i działań człowieka. 

Poprawka   8 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Decyzja Parlamentu Europejskiego 

i Rady nr 529/2013/WE11 w pierwszym 

etapie określiła zasady rozliczania mające 

zastosowanie do emisji gazów 

cieplarnianych i ich pochłaniania w 

odniesieniu do sektora LULUCF i w ten 

sposób przyczyniła się do rozwoju polityki 

w kierunku włączenia sektora LULUCF do 

unijnego zobowiązania dotyczącego 

redukcji emisji. Niniejsze rozporządzenie 

powinno opierać się na obowiązujących 

zasadach rozliczania, aktualizując i 

poprawiając je w odniesieniu do lat 2021 – 

2030. Powinno określić obowiązki państw 

członkowskich w zakresie wdrożenia tych 

zasad rozliczania i obowiązku 

zapewnienia, aby ogólny sektor LULUCF 

nie generował emisji netto. Nie powinno 

ono określać obowiązków w zakresie 

rozliczania lub sprawozdawczości w 

odniesieniu do podmiotów prywatnych. 

(7) Decyzja Parlamentu Europejskiego 

i Rady nr 529/2013/WE11 w pierwszym 

etapie określiła zasady rozliczania mające 

zastosowanie do emisji gazów 

cieplarnianych i ich pochłaniania w 

odniesieniu do sektora LULUCF i w ten 

sposób przyczyniła się do rozwoju polityki 

w kierunku włączenia sektora LULUCF do 

unijnego zobowiązania dotyczącego 

redukcji emisji. Niniejsze rozporządzenie 

powinno opierać się na obowiązujących 

zasadach rozliczania, aktualizując i 

poprawiając je w odniesieniu do lat 2021 – 

2030. W żadnych okolicznościach nie 

powinno określać obowiązków państw 

członkowskich w zakresie wdrożenia tych 

zasad rozliczania i obowiązku 

zapewnienia, aby ogólny sektor LULUCF 

nie generował emisji netto. Nie powinno 

ono określać obowiązków w zakresie 

rozliczania lub sprawozdawczości w 

odniesieniu do podmiotów prywatnych 

oraz konieczne jest, aby państwa 

członkowskie unikały nakładania takich 

obowiązków podczas wdrażania 

niniejszego rozporządzenia. 

_________________ _________________ 

11 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 529/2013/UE z dnia 21 maja 2013 

r. w sprawie zasad rozliczania emisji i 

pochłaniania gazów cieplarnianych w 

wyniku działalności związanej z 

użytkowaniem gruntów, zmianą 

użytkowania gruntów i leśnictwem oraz 

informacji o działaniach związanych z tą 

działalnością (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 

80). 

11 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 529/2013/UE z dnia 21 maja 2013 

r. w sprawie zasad rozliczania emisji i 

pochłaniania gazów cieplarnianych w 

wyniku działalności związanej z 

użytkowaniem gruntów, zmianą 

użytkowania gruntów i leśnictwem oraz 

informacji o działaniach związanych z tą 

działalnością (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 

80). 

Uzasadnienie 

Jest to pierwszy przypadek uwzględnienia zasad LULUCF w zobowiązanych prawnych w 

ramach unijnej polityki klimatycznej. Ważne jest upewnienie podmiotów prywatnych, że w 

wyniku odnośnego wniosku nie odczują skutków administracyjnych. Dlatego istotne jest 
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również, by państwa członkowskie zrobiły wszystko, co w ich mocy, aby uniknąć nakładania 

dodatkowego obciążenia na podmioty prywatne. 

Poprawka   9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Aby ustalić dokładne rozliczanie 

emisji i pochłaniania zgodnie z 

wytycznymi Międzyrządowego Zespołu 

ds. Zmian Klimatu („IPCC”) z 2006 r. 

dotyczącymi krajowych wykazów gazów 

cieplarnianych (zwane dalej „wytycznymi 

IPCC”), powinno się zastosować wartości 

zgłaszane rocznie zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 525/2013 w 

odniesieniu do kategorii użytkowania 

gruntów i przejścia pomiędzy kategoriami 

użytkowania gruntów, tym samym 

upraszczając podejścia stosowane w 

ramach UNFCCC i protokołu z Kioto. 

Tereny przekształcone na inną kategorię 

użytkowania gruntów należy rozpatrywać 

w kontekście przejścia do tej kategorii dla 

wartości domyślnej wynoszącej 20 lat 

przewidzianej w wytycznych IPCC. 

(8) Aby ustalić dokładne rozliczanie 

emisji i pochłaniania zgodnie z 

wytycznymi Międzyrządowego Zespołu 

ds. Zmian Klimatu („IPCC”) z 2006 r. 

dotyczącymi krajowych wykazów gazów 

cieplarnianych (zwane dalej „wytycznymi 

IPCC”), powinno się zastosować wartości 

zgłaszane rocznie zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 525/2013 w 

odniesieniu do kategorii użytkowania 

gruntów i przejścia pomiędzy kategoriami 

użytkowania gruntów, tym samym 

upraszczając podejścia stosowane w 

ramach UNFCCC i protokołu z Kioto. 

Tereny przekształcone na inną kategorię 

użytkowania gruntów należy rozpatrywać 

w kontekście przejścia do tej kategorii dla 

wartości domyślnej wynoszącej 20 lat 

przewidzianej w wytycznych IPCC. 

Niemniej biorąc pod uwagę zróżnicowane 

warunki naturalne i ekologiczne panujące 

w państwach członkowskich, zwłaszcza 

wynikające z odmiennych warunków 

geograficznych i klimatycznych, które 

mają wpływ na faktyczną długość okresów 

przejścia w odniesieniu do zmian zasobów 

węgla, należy przyznawać odstępstwa od 

tej domyślnej wartości, uzasadnione na 

podstawie wytycznych IPCC. 

Poprawka   10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Emisje i pochłanianie związane z 

gruntami leśnymi zależą od pewnej liczby 

(9) Emisje i pochłanianie związane z 

gruntami leśnymi zależą od pewnej liczby 
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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 

rozliczania w tej kategorii. 

czynników naturalnych, struktury klas 

wieku, a także przeszłych i obecnych 

praktyk w zakresie gospodarowania, i 

należy respektować te różnice między 

poszczególnymi państwami 

członkowskimi. 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 

rozliczania w tej kategorii. 

Poprawka   11 

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) O ile i wówczas, 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. 

Poprawka   12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 
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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 ramach 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. 

Zasady rozliczania określone w 

niniejszym rozporządzeniu nie powinny 

utrudniać wykorzystania zrównoważonej 

biomasy w sektorze energetycznym przez 

generowanie emisji w sektorze LULUCF. 

Poprawka   13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Większe zrównoważone 

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 

(12) Większe zrównoważone 

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. W celu dalszego 

promowania i uwzględniania pozytywnego 

efektu substytucyjnego Komisja powinna 

w drodze aktu delegowanego ująć w 

obliczeniach związanych z pozyskanymi 
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produktów drzewnych. produktami drzewnymi większą liczbę 

produktów. Komisja powinna opracować 

wytyczne w odniesieniu do kwestii 

metodologicznych dotyczących rozliczania 

w zakresie pozyskanych produktów 

drzewnych. 

Poprawka   14 

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 

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. 

(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. Biorąc pod 

uwagę, że odwrócenie może być również 

skutkiem decyzji związanych z 

gospodarowaniem, takich jak decyzje o 

pozyskaniu drewna 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 ani nie powinien 

zniechęcać państw członkowskich do 

podejmowania środków zapobiegawczych, 

takich jak inwestycje prowadzone w celu 

zmniejszenia ryzyka wystąpienia zjawisk 
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katastrofalnych. 

Poprawka   15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) W celu zapewnienia skutecznej, 

przejrzystej i racjonalnej pod względem 

kosztów sprawozdawczości i weryfikacji 

emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych 

oraz innych informacji koniecznych do 

oceny przestrzegania zobowiązań państw 

członkowskich, wymogi dotyczące 

sprawozdawczości powinny zostać 

włączone do rozporządzenia (UE) nr 

525/2013 w drodze niniejszego 

rozporządzenia, a kontrole zgodności na 

podstawie niniejszego rozporządzenia 

powinny uwzględniać te sprawozdania. 

Należy zatem odpowiednio zmienić 

rozporządzenie (UE) nr 525/2013. Przepisy 

te mogą ponadto zostać uproszczone w 

celu uwzględnienia wszelkich istotnych 

zmian w odniesieniu do zintegrowanego 

zarządzania unią energetyczną, dla którego 

w programie prac Komisji przewiduje się 

wniosek przed końcem 2016 r. 

(15) W celu zapewnienia i 

zabezpieczenia skutecznej, przejrzystej i 

racjonalnej pod względem kosztów 

sprawozdawczości i weryfikacji emisji i 

pochłaniania gazów cieplarnianych oraz 

innych informacji koniecznych do oceny 

przestrzegania zobowiązań państw 

członkowskich, wymogi dotyczące 

sprawozdawczości powinny zostać 

włączone do rozporządzenia (UE) nr 

525/2013 w drodze niniejszego 

rozporządzenia, a kontrole zgodności na 

podstawie niniejszego rozporządzenia 

powinny uwzględniać te sprawozdania. 

Należy zatem odpowiednio zmienić 

rozporządzenie (UE) nr 525/2013. Przepisy 

te mogą ponadto zostać uproszczone w 

celu uwzględnienia wszelkich istotnych 

zmian w odniesieniu do zintegrowanego 

zarządzania unią energetyczną, dla którego 

w programie prac Komisji przewiduje się 

wniosek przed końcem 2016 r. 

Poprawka   16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (15a) Unia i jej państwa członkowskie 

zobowiązane są na mocy UNFCCC do 

opracowania z zastosowaniem 

porównywalnych metod uzgodnionych 

przez Konferencję Stron, do regularnego 

aktualizowania, publikowania i zgłaszania 

Konferencji Stron krajowych wykazów 

statystycznych odnoszących się do 

antropogenicznych emisji wszystkich 

gazów cieplarnianych według ich źródeł 
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oraz usuwania przez pochłaniacze. 

Wykazy gazów cieplarnianych mają 

zasadnicze znaczenie dla monitorowania 

realizacji wymiaru niskoemisyjności i 

oceny przestrzegania prawodawstwa w 

dziedzinie klimatu. Obowiązki państw 

członkowskich w zakresie opracowania 

krajowych wykazów oraz zarządzania 

nimi określa rozporządzenie (w sprawie 

zarządzania unią energetyczną, 

COM(2016) 759). 

Poprawka   17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Europejska Agencja Środowiska 

powinna wspomagać Komisję w 

stosownych przypadkach zgodnie ze swym 

rocznym programem pracy, w odniesieniu 

do systemu składania rocznych 

sprawozdań dotyczących emisji i 

pochłaniania gazów cieplarnianych, oceny 

informacji dotyczących strategii i środków 

politycznych oraz prognoz krajowych, 

oceny planowanych dodatkowych strategii 

politycznych i środków, oraz kontroli 

zgodności przeprowadzanych przez 

Komisję na podstawie niniejszego 

rozporządzenia. 

(16) Europejska Agencja Środowiska 

(EEA) powinna wspomagać Komisję w 

stosownych przypadkach zgodnie ze swym 

rocznym programem pracy, w odniesieniu 

do systemu składania rocznych 

sprawozdań dotyczących emisji i 

pochłaniania gazów cieplarnianych, oceny 

informacji dotyczących strategii i środków 

politycznych oraz prognoz krajowych, 

oceny planowanych dodatkowych strategii 

politycznych i środków, oraz kontroli 

zgodności przeprowadzanych przez 

Komisję na podstawie niniejszego 

rozporządzenia. 

Poprawka   18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) W celu ułatwienia gromadzenia 

danych i poprawy metodologii 

użytkowanie gruntów powinno być 

ewidencjonowane i zgłaszane za pomocą 

geograficznego oznaczania każdego 

obszaru gruntowego, odpowiadającego 

systemom gromadzenia danych na 

szczeblu krajowym i unijnym. Należy jak 

(17) W celu ułatwienia gromadzenia 

danych i poprawy metodologii 

użytkowanie gruntów powinno być 

wyraźnie ewidencjonowane i zgłaszane za 

pomocą geograficznego oznaczania 

każdego obszaru gruntowego, 

odpowiadającego systemom gromadzenia 

danych na szczeblu krajowym i unijnym. 
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najlepiej wykorzystać istniejące programy i 

badania Unii i państw członkowskich, w 

tym badanie pokrycia użytkowania 

gruntów LUCAS i unijny program 

obserwacji i monitorowania Ziemi 

Copernicus na potrzeby gromadzenia 

danych. Zarządzanie danymi, w tym 

udostępnianie danych przestrzennych na 

potrzeby sprawozdawczości, ponownego 

użycia i rozprzestrzeniania powinno być 

zgodne z dyrektywą 2007/2/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 

marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę 

informacji przestrzennej we Wspólnocie 

Europejskiej. 

Należy jak najlepiej wykorzystać istniejące 

programy i badania Unii i państw 

członkowskich, w tym badanie terenowe 

użytkowania gruntów i pokrycia terenu 

LUCAS, unijny program obserwacji i 

monitorowania Ziemi Copernicus, w 

szczególności za pomocą satelity Sentinel-

2, na potrzeby gromadzenia danych oraz 

europejskie systemy nawigacji satelitarnej 

Galileo i EGNOS, które mogą być 

pomocne w monitorowaniu użytkowania 

gruntów. Zarządzanie danymi, w tym 

udostępnianie danych przestrzennych na 

potrzeby sprawozdawczości, ponownego 

użycia i rozprzestrzeniania powinno być 

zgodne z dyrektywą 2007/2/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 

marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę 

informacji przestrzennej we Wspólnocie 

Europejskiej. 

Poprawka   19 

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 

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 

(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 (TFUE) w odniesieniu do 

technicznego dostosowania definicji, 

wartości, wykazów gazów cieplarnianych 

oraz rezerwuarów węgla, aktualizacji 

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 
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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. 

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. 

Poprawka   20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Ostatecznym celem niniejszego 

rozporządzenia jest przyczynienie się do 

wypełnienia globalnego zobowiązania 

polegającego na utrzymaniu wzrostu 

temperatury poniżej 2 stopni w stosunku 

do poziomu sprzed epoki przemysłowej i 

dążenie do ograniczenia globalnego 

ocieplenia do 1,5 stopnia. 

Poprawka   21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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 ea) zarządzane tereny podmokłe: 

użytkowanie gruntów zgłoszonych jako 

tereny podmokłe pozostające terenami 

podmokłymi oraz grunty zabudowane, 

inne grunty przekształcone w tereny 

podmokłe oraz tereny podmokłe 

przekształcone w grunty zabudowane i 

inne grunty; 

Poprawka   22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Zgodnie z art. 4 państwo 

członkowskie może podjąć decyzję o 

włączeniu w zakres swoich zobowiązań 
zarządzanych terenów podmokłych, 

zdefiniowanych jako użytkowanie 

gruntów zgłoszonych jako tereny 

podmokłe pozostające terenami 

podmokłymi oraz jako grunty 

zabudowane, inne grunty przekształcone 
w tereny podmokłe i tereny podmokłe 

przekształcone w grunty zabudowane i 

inne grunty. W przypadku gdy państwo 

członkowskie wybiera takie rozwiązanie, 

rozlicza ono emisje i pochłanianie 

pochodzące z zarządzanych terenów 

podmokłych zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem. 

2. Państwa członkowskie, w których 

nie ma specjalnej kategorii księgowej 
zarządzanych terenów podmokłych w dniu 

[data wejścia w życie], mogą skorzystać z 

okresu przejściowego, który wynosi pięć 

lat od dnia [data wejścia w życie], do 

gromadzenia wiarygodnych i przejrzystych 

danych dotyczących zarządzanych 

terenów podmokłych i wprowadzenia 

systemu sprawozdawczości zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem. 

Adekwatność danych i systemu 

sprawozdawczości ocenia się w ramach 

kontroli zgodności, o której mowa w 

art. 12. 

Poprawka   23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Rozliczając grunty zalesione, 

grunty wylesione i zarządzane grunty 

leśne, państwa członkowskie uwzględniają 

kategorię rozliczeniową związaną z 

pozyskanymi produktami drzewnymi, 

zgodnie z art. 9. 
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Poprawka   24 

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 

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 i we 

wszystkich istotnych uzupełniających 

wytycznych IPCC („wytyczne IPCC”). 

Poprawka   25 

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., państwa członkowskie 

jako standard minimalny zapewniają, 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. 

Poprawka   26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W celu wypełnienia długoterminowych 

zobowiązań Unii wynikających z 

porozumienia paryskiego państwa 
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członkowskie przedstawiają Komisji plan 

działania zgodny z procedurą określoną w 

rozporządzeniu [w sprawie zarządzania 

unią energetyczną, COM(2016) 759)], 

ustalający długoterminowe cele służące 

zwiększeniu pochłaniania, zasobów węgla 

i zrównoważonych praktyk gospodarki 

leśnej. 

Poprawka   27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Przygotowując rozliczenia 

krajowe, państwa członkowskie 

zapewniają, aby działania związane z 

użytkowaniem gruntów były spójne ze 

strategiami Unii na rzecz różnorodności 

biologicznej i lasów.  

Poprawka   28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W drodze odstępstwa od wymogu 

stosowania domyślnych wartości 

ustanowionych w art. 5 ust. 3 państwo 

członkowskie może dokonać przeniesienia 

gruntów uprawnych, użytków zielonych, 

terenów podmokłych, gruntów 

zabudowanych i innych gruntów z 

kategorii takich gruntów przekształconych 

na grunty leśne do kategorii gruntów 

leśnych pozostających gruntami leśnymi 

po upływie 30 lat od dnia przejścia. 

2. W drodze odstępstwa od wymogu 

stosowania domyślnych wartości 

ustanowionych w art. 5 ust. 3 państwo 

członkowskie może dokonać przeniesienia 

gruntów uprawnych, użytków zielonych, 

terenów podmokłych, gruntów 

zabudowanych i innych gruntów z 

kategorii takich gruntów przekształconych 

na grunty leśne do kategorii gruntów 

leśnych pozostających gruntami leśnymi 

po upływie 30 lat od dnia przejścia. Każda 

decyzja o udzieleniu odstępstwa opiera się 

na wytycznych IPCC i jest zatwierdzana 

przez zespół ds. przeglądów ustanowiony 

na mocy art. 8 ust. 5. 

Poprawka   29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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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 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 pięć średniego rocznego 

poziomu emisji i pochłaniania państw 

członkowskich, pochodzących z 

zarządzanych terenów podmokłych w 

okresie bazowym 2005–2007. 

Poprawka   30 

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 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. Na 

wniosek państw członkowskich Komisja 

udziela wskazówek i pomocy technicznej. 

Poprawka   31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 2 

 

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 

Krajowy plan rozliczania dla leśnictwa 

zawiera wszystkie elementy wymienione w 

załączniku IV, sekcja B oraz zawiera 

proponowany nowy poziom referencyjny 
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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. 

dla lasów w oparciu o bieżące praktyki 

gospodarki leśnej, co zostało 

udokumentowane do roku 2017 dla okresu 

2021–2025 i do roku 2022 dla okresu 

2026–2030, według rodzaju lasu i według 

klasy wiekowej w krajowych lasach, 

wyrażony w tonach ekwiwalentu CO2 

rocznie. 

Poprawka   32 

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. 

Krajowy plan rozliczania dla leśnictwa jest 

podawany do wiadomości publicznej, w 

tym w formie publikacji internetowej, i 

podlega konsultacjom publicznym. 

Poprawka   33 

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 

planie rozliczania oraz tych 

wykorzystywanych w sprawozdawczości w 

zakresie zarządzanych gruntów leśnych. 

Jako odnośne dane wykorzystuje się 

najnowsze zweryfikowane rozliczenia 

dotyczące użytkowania gruntów i stanu 

lasów. 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, oraz zgłasza 

dodatnie wkłady osiągnięte w wyniku 

polityki zrównoważonej gospodarki leśnej 

obowiązującej w czasie ustalania tego 

poziomu.  
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Poprawka   34 

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. Zespól ds. przeglądów składający 

się z wybranych ekspertów Komisji i 

państw członkowskich 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. Państwa członkowskie dostarczają 

zespołowi ds. przeglądów wszelkie dane i 

informacje wymagane do 

przeprowadzenia przeglądu i oceny. 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, dane państwo członkowskie 

ponownie oblicza proponowane nowe lub 

poprawione poziomy referencyjne dla 

lasów. W celu zwiększenia przejrzystości 

Komisja sporządza sprawozdanie 

podsumowujące zawierające zalecenia i 

podaje je do publicznej wiadomości, w tym 

w drodze publikacji za pośrednictwem 

internetu. 

Poprawka   35 

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 

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 
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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. 

rozliczania dla leśnictwa lub korekt 

technicznych, a także wszelkich 

ponownych obliczeń dokonanych w 

kontekście przeglądu. Pierwszy z tych 

aktów delegowanych, którego podstawą są 

dane przekazane przez państwa 

członkowskie zgodnie z ust. 3, przyjmuje 

się nie później niż dnia 31 grudnia 2019 r. 
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. 

Poprawka   36 

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 rozliczają 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: 

Poprawka   37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Do dnia 31 grudnia 2019 r. Komisja 

przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 

14 w celu poszerzenia kategorii w 

rezerwuarze pozyskanych produktów 

drzewnych o dodatkowe produkty 

przynoszące pozytywny efekt 

substytucyjny, z uwzględnieniem wkładu 

państw członkowskich dotyczącego 



 

PE592.164v03-00 24/30 AD\1126632PL.docx 

PL 

charakterystycznych dla danego państwa 

podkategorii. Aktualizacji tej dokonuje się 

na podstawie wytycznych IPCC i zapewnia 

ona integralność środowiskową 

rozliczania sektora LULUCF w Unii. 

Poprawka   38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Sprawozdanie, o którym mowa w 

art. 15, zawiera ocenę skutków 

mechanizmu elastyczności określonego w 

niniejszym artykule. 

Poprawka   39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja przeprowadza 

kompleksowy przegląd sprawozdań 

dotyczących zgodności w celu oceny 

zgodności z art. 4. 

2. Komisja przeprowadza 

kompleksowy przegląd sprawozdań 

dotyczących zgodności w celu oceny 

zgodności z art. 4 i przedstawia 

uzasadnienie wszelkich różnic. 

Poprawka   40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja rejestruje ilości emisji i 

pochłaniania w odniesieniu do każdej 

kategorii rozliczania gruntów w każdym 

państwie członkowskim i zapewnia 

dokładne rozliczanie przy wykonywaniu 

mechanizmów elastyczności zgodnie z art. 

11 rejestru Unii ustanowionego na 

podstawie art. 10 rozporządzenia (UE) nr 

525/2013. Centralny administrator 

przeprowadza zautomatyzowaną kontrolę 

każdej transakcji zawartej na podstawie 

1. Komisja rejestruje ilości emisji i 

pochłaniania w odniesieniu do każdej 

kategorii rozliczania gruntów w każdym 

państwie członkowskim i zapewnia 

dokładne rozliczanie przy wykonywaniu 

mechanizmów elastyczności zgodnie z art. 

11 rejestru Unii ustanowionego na 

podstawie art. 10 rozporządzenia (UE) nr 

525/2013. Centralny administrator 

przeprowadza zautomatyzowaną, 

wyczerpującą kontrolę każdej transakcji 
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niniejszego rozporządzenia oraz, w 

stosownych przypadkach, wstrzymuje 

transakcje w celu zapewnienia, aby nie 

było żadnych nieprawidłowości. 

Informacje te są publicznie dostępne. 

zawartej na podstawie niniejszego 

rozporządzenia oraz, w stosownych 

przypadkach, wstrzymuje transakcje w celu 

zapewnienia, aby nie było żadnych 

nieprawidłowości. Uwagi przekazywane są 

zainteresowanemu państwu 

członkowskiemu, które ma prawo udzielić 

odpowiedzi. Wniosek państwa 

członkowskiego o dokonanie korekty 

składany jest w rozsądnym terminie. 

Komisja dokumentuje przebieg tych 

wydarzeń oraz podaje te informacje do 

publicznej wiadomości za pośrednictwem 

internetu. 

Poprawka   41 

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 

na czas nieokreślony od dnia [data wejścia 

w życie]. 

2. Uprawnienia do przyjmowania 

aktów delegowanych, o których mowa w 

art. 3, 5, 8, 9, 10 i 13, powierza się Komisji 

na okres pięciu lat od dnia [data wejścia w 

życie]. 

Poprawka   42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Przed przyjęciem aktu 

delegowanego Komisja konsultuje się z 

ekspertami wyznaczonymi przez każde 

państwo członkowskie zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r. 

4. Przed przyjęciem aktu 

delegowanego Komisja konsultuje się z 

ekspertami wyznaczonymi przez każde 

państwo członkowskie zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r. i wypracowuje z nimi 

wspólne stanowisko. 

Poprawka   43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – akapit 1 



 

PE592.164v03-00 26/30 AD\1126632PL.docx 

PL 

 

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 ciągu sześciu miesięcy od dialogu 

pomocniczego zorganizowanego na mocy 

UNFCCC w latach 2018 i 2024, a 

następnie co pięć lat, Komisja składa 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie na temat funkcjonowania 

niniejszego rozporządzenia, jego wkładu 

do ogólnego unijnego celu redukcji emisji 

gazów cieplarnianych do 2030 r. i jego 

wkładu w realizację długoterminowych 

celów porozumienia paryskiego i może w 

stosownych przypadkach przedstawiać 

wnioski służące aktualizacji niniejszego 

rozporządzenia i jego celów zgodnie ze 

zmianami wynikającymi z dialogu 

pomocniczego przeprowadzonego w 

ramach UNFCCC oraz najnowszymi 

ustaleniami naukowymi. 

Poprawka   44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik IV – część A – ustęp 1 – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) poziomy referencyjne przyczyniają 

się do utrzymania lub zwiększania 

zasobów węgla w ekosystemach leśnych, 

przy jednoczesnym utrzymaniu 

zrównoważonej rocznej produkcji drewna, 

włókien i energii z wykorzystaniem lasów; 

Poprawka   45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik IV – część A – ustęp 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 

c) poziomy referencyjne powinny 

zapewnić solidne i wiarygodne rozliczenie 

zarządzanych gruntów leśnych, aby 

zagwarantować, że emisje i pochłanianie 

wynikające ze stosowania biomasy zostały 
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uwzględnione; odpowiednio uwzględnione; 

Poprawka   46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik IV – część A – ustęp 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 

rozpadu pierwszego stopnia i wartości 

czasu połowicznego rozpadu; 

skreśla się 

Poprawka   47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik IV – część A – ustęp 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, jak określono w 

strategii leśnej UE, programach i 

politykach leśnych państw członkowskich, 

unijnej strategii na rzecz różnorodności 

biologicznej i unijnej strategii dotyczącej 

biogospodarki; 

Poprawka   48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik IV – część A – ustęp 1 – litera g a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ga) poziomy referencyjne zawierają 

potwierdzenie, że przy ich tworzeniu nie 

uwzględniono bezpośrednio założeń lub 

szacunków poczynionych na podstawie 

polityk lub założeń państwa 

członkowskiego lub Unii bądź założeń lub 
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szacunków poczynionych na podstawie 

zakładanych przyszłych zmian w polityce 

państwa członkowskiego lub Unii. 
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