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OPINIA 

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I UNII EUROPEJSKIEJ 

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności 

związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do 

ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 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 

 

 

Marszałek Senatu skierował do komisji projekt aktu prawnego UE; projekt stanowiska RP 

w sprawie tego dokumentu został przekazany w dniu 5 października 2016 r.  

Komisja rozpatrzyła wniosek na posiedzeniu w dniu 18 października 2016 r.   
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Opinia 

Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP 

 

dotycząca projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności 

związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram 

polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniające rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i 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 

COM(2016)479 

 

przyjęta na posiedzeniu w dniu 18 października 2016 r.  

 

 

 

1. Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP (KSZUE) pozytywnie ocenia 

ideę nowego instrumentu elastyczności, który pozwala państwu członkowskiemu na 

wykorzystanie ograniczonej wielkości pochłaniania netto w kategoriach LULUCF 

(użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo) związanych z działalnością 

rolniczą.  

 

2. KSZUE uważa, że z punktu widzenia polskich interesów oraz zgodnie z Porozumieniem 

Paryskim rola pochłaniania CO2 przez lasy powinna być w większym stopniu uwzględniona w 

unijnej polityce klimatycznej. Pochłaniane to należy traktować na równi z innymi działaniami 

w zakresie redukcji emisji CO2, przynosi bowiem wymierne korzyści środowiskowe, wpisując 

się w ideę zrównoważonego rozwoju i zapewniając efektywność ekonomiczną redukcji emisji. 

 

3. KSZUE zwraca uwagę, że  leśnictwo pozostaje w gestii państw członkowskich, dlatego za 

nieuzasadnione uznaje przekazywanie KE krajowych kompetencji dotyczących sporządzania 

oceny krajowych planów rozliczania dla leśnictwa i korekt technicznych oraz możliwości 

ponownego obliczenia przez KE proponowanych poziomów referencyjnych dla lasów.  

 

4. KSZUE wyraża przekonanie, że zasada pomocniczości nie powinna ograniczać państw 

członkowskich w wyborze sposobu realizacji celu określonego w ramach „effort sharing” 

stosownie do swego potencjału i w zgodzie z bezpieczeństwem energetycznym państwa. 
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