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Walka ze zmianą klimatu: lepsze wykorzystanie 
lasów UE do pochłaniania dwutlenku węgla

Z naszych infografik dowiesz się, jak UE chce wykorzystać zdolność lasów do 
pochłaniania CO2 w walce ze zmianą klimatu.

Pochłaniacze dwutlenku węgla: wykorzystanie lasów i gruntów rolnych
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/carbon-sinks-harnessing-forests-and-farmland_N01_AFPS_220519_LULU_ev

UE podjęła szereg inicjatyw dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ponieważ lasy 
odgrywają kluczową rolę w wychwytywaniu CO2 z atmosfery, który w przeciwnym razie 
przyczyniłby się do globalnego ocieplenia, UE pracuje nad przepisami dla zwiększenia ilości 
pochłaniaczy dwutlenku węgla.

W marcu 2023 r. Parlament zatwierdził nowe ambitne przepisy regulujące sektor użytkowania 
gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF), które zwiększają pochłanianie 
dwutlenku węgla w tym sektorze w UE o 15% do 2030 r. Przepisy muszą jeszcze zostać 
formalnie zatwierdzone przez Radę.

 
Poniżej przedstawiamy najważniejsze fakty i liczby dotyczące lasów w krajach UE oraz 
propozycje Parlamentu na zwiększenie ich zdolności do wychwytywania dwutlenku węgla z 
atmosfery.

Znaczenie lasów w UE
Lasy UE pochłaniają co roku równowartość 7% całkowitej unijnej emisji gazów cieplarnianych.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/carbon-sinks-harnessing-forests-and-farmland_N01_AFPS_220519_LULU_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20180305STO99003/redukcja-emisji-gazow-cieplarnianych-cele-i-dzialania-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20230310IPR77223/parlament-za-nowym-celem-dla-pochlaniaczy-co2-zwiekszajacym-ambicje-ue-na-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20230310IPR77223/parlament-za-nowym-celem-dla-pochlaniaczy-co2-zwiekszajacym-ambicje-ue-na-2030


Powierzchnia lasów w Unii Europejskiej wynosi 159 mln hektarów, co stanowi 43,5% 
powierzchni UE. Pomiędzy krajami UE występują znaczne różnice: np. lasy zajmują trochę 
ponad 10% powierzchni Malty i prawie 70% Finlandii.

Lasy zajmują 43,3% powierzchni UE.

Oprócz tego, że pełnią rolę pochłaniaczy dwutlenku węgla, lasy są ważne dla utrzymania 
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ekosystemów: pozwalają chronić gleby przed erozją, są częścią cyklu wodnego, pozwalają 
chronić bioróżnorodność, stanowiąc siedlisko dla wielu gatunków zwierząt i roślin, pomagają 
regulować lokalny klimat. 

Lasy przyczyniają się do zmniejszenia równowartości 7% rocznej emisji gazów cieplarnianych w UE.

Na jakie sektory wpłyną przepisy?
Zaktualizowane plany dotyczą sektora użytkowania gruntów, zmiany sposobu użytkowania 
gruntów i leśnictwa, który obejmuje głównie grunty leśne i grunty rolne, a także grunty, których 
użytkowanie zmieniono z lub na jedno z tych zastosowań.

Sektor ten również przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, np. przez zmianę sposobu 
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użytkowania gruntów, zwłaszcza gdy lasy są wykorzystywane na potrzeby produkcji rolnej, gdy 
wycina się drzewa lub ze względu na hodowlę zwierząt na gruntach rolnych.

Jednak w przeciwieństwie do innych sektorów, może także pochłaniać CO2 z atmosfery, 
głównie dzięki lasom.

Co zawierają nowe przepisy?
Nowe przepisy zwiększą ilość naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla w UE poprzez np. 
odtwarzanie mokradeł i torfowisk, zalesianie i powstrzymanie wylesiania, dzięki czemu redukcja 
emisji w UE byłaby jeszcze większa niż poprzednio zakładane 55% do 2030 roku - nowy cel to 
o 57% do 2030 r. Oznaczałoby to usunięcie co najmniej 310 mln ton ekwiwalentu CO2.

Od 2026 r. kraje UE będą obowiązywać wiążące na szczeblu krajowym cele na 2030 r. w 
zakresie pochłaniania i emisji z sektora LULUCF, oparte na ostatnich poziomach pochłaniania i 
potencjale dalszego pochłaniania. Do tego czasu kraje UE będą musiały zadbać o to, aby 
emisje w sektorze LULUCF nie przekroczyły ilości, która została usunięta.

The rules also ensure improved monitoring and more flexibility for member states, including 
compensation if they have been affected by natural disturbances such as forest fires, pests or 
storms and the possibility to  

Przepisy zapewniają również lepsze monitorowanie i większą elastyczność dla państw 
członkowskich, w tym rekompensatę, jeśli zostały dotknięte klęskami żywiołowymi, takimi jak 
pożary lasów, ataki szkodników lub burze, oraz możliwość wykorzystania kredytów LULUCF do 
kompensacji emisji z sektorów określonych w rozporządzeniu dotyczącym wspólnego wysiłku 
redukcyjnego.

Działania UE dla redukcji emisji gazów 
cieplarnianych
Aktualizacja przepisów o użytkowaniu gruntów i leśnictwa jest częścią pakietu Gotowi na 55, 
który ma pomóc w osiągnięciu unijnego celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co 
najmniej 55% do 2030 r., zgodnie z ustawą klimatyczną.

 
Inne akty prawne wchodzące w skład pakietu to m.in propozycje dotyczące handlu 
uprawnieniami do emisji, wspólnego wysiłku redukcyjnego, emisji z samochodów, energii 
odnawialnej i oszczędzania energii.

Ten artykuł został opublikowany 13 września 2017 r.; ostatnia aktualizacja: marzec 2023 r.

Więcej informacji
Postęp prac legislacyjnych [EN]
Briefing EPRS: Pakiet Gotowi na 55 - przegląd rozporządzenia w sprawie użytkowania gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) [EN]
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698812/EPRS_BRI(2021)698812_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698812/EPRS_BRI(2021)698812_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/zmiana-klimatu/20200618STO81513/zielony-lad-klucz-do-neutralnej-klimatycznie-i-zrownowazonej-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/zmiana-klimatu/20170213STO62208/wideo-reforma-systemu-handlu-uprawnieniami-do-emisji-co2-w-pigulce
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/zmiana-klimatu/20170213STO62208/wideo-reforma-systemu-handlu-uprawnieniami-do-emisji-co2-w-pigulce
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/zmiana-klimatu/20180208STO97442/ambitne-cele-redukcji-emisji-gazow-cieplarnianych-do-roku-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/zmiana-klimatu/20180920STO14027/redukcja-emisji-co2-z-samochodow-osobowych-i-dostawczych-wyjasniamy-nowe-cele
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20221128STO58001/jak-ue-wspiera-energie-odnawialna
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20221128STO58001/jak-ue-wspiera-energie-odnawialna
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20221128STO58002/oszczedzanie-energii-dzialania-ue-dla-zmniejszenia-zuzycia-energii
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-lulucf-revision
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document/EPRS_BRI(2022)699483
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document/EPRS_BRI(2022)699483
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