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Opinia 

Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP 

dotycząca projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

rocznych wiążących ograniczeń emisji 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 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 

COM(2016)482 

przyjęta na posiedzeniu w dniu 18 października 2016 r.  

1. Zdaniem Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP (KSZUE) projekt 

rozporządzenia określającego zobowiązania państw członkowskich w zakresie redukcji emisji w 

sektorach nienależących do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (non-ETS) nie uwzględnia 

kluczowych postulatów Polski, w tym m.in. dotyczących wartości celu redukcyjnego, punktu startowego 

użytego do obliczania przydziału jednostek AEA i jego umiejscowienia oraz wykorzystania jednostek z 

zalesiania i gospodarki leśnej do rozliczania emisji w ramach non-ETS.  

2. KSZUE nie popiera przepisu, który zobowiązuje Polskę do 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych 

w non-ETS do roku 2030 w stosunku do roku 2005. KSZUE uznaje za wysoce niekorzystne, zarówno 

dla Polski, jak i innych państw członkowskich o niskim PKB  per capita przyjęcie wartości średniej 

emisji gazów cieplarnianych z obszaru non-ETS dla lat 2016-2018 jako jednego z  parametrów, według 

których wyznaczona jest wielkość wysiłku redukcyjnego na lata 2021-2030.  

3. Zaniepokojenie KSZUE budzi fakt, że państwom o wartości PKB per capita poniżej średniej unijnej 

wyznaczono maksymalny cel redukcyjny wyższy niż średni dla UE, co pozbawia je możliwości 

zachowania dotychczasowego tempa rozwoju oraz nadrabiania luki rozwojowej w stosunku do 

zamożniejszych członków UE.  

4. KSZUE zwraca uwagę, że propozycja wykorzystania jednostek z sektora LULUCF (użytkowanie 

gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo) w obszarze non-ETS jest zbyt ograniczona 

ilościowo i pomija gospodarkę leśną. Biorąc pod uwagę potencjał polskich lasów dotyczący 

pochłaniania CO2, KSZUE postuluje, by sektor gospodarki leśnej również  uwzględnić jako źródło 

jednostek do bilansowania emisji w non-ETS (m.in. poprzez możliwość realizacji projektów leśnych), 

zgodnie z Porozumieniem Paryskim. 

5. KSZUE wyraża przekonanie, że przy wyznaczaniu celów redukcyjnych dla państw członkowskich 

należy uwzględniać ich indywidualne możliwości redukcyjne i związane z tym koszty finansowe oraz 

skutki gospodarcze i społeczne.  
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