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Zastępca Przelvodniczącego Komisji ochrony
Srodorr' isl<a, ZasobÓlv Naturalnycłl i Leśnictwa
Scjrn Ił'|,

opinia o zgodności z pralvem Unii Europejskiej wnioskÓw mniejszości zgłoszonych tlo
projektu ustawy o systemie zarządzania emisjumi g,zÓn,cieplarnianych Iub innych
substancji (druk nr 1936) ll'yrazona na podstarvie art. 9 pkt 3 rv związku z art.2 ust. l
pkt 2 i  ust.2 pkt 2a ustarvy z dnia 8 s ierpnia 1996 r.  o Konritecie Integracj i  Europejskiej
(Dz. U. Nr 106, poz.491,z p6źn. znl.) przęz Scl<retarza Konritetu Intcgracji Europejskiej
Mikołaj a Dolvgielewicza

Szanow ny P anie P rz ew odniczący,,

Zgodnie Z zastrzezenietn ujęty'm w opinii ,z clnia fI maj a 2009 r. (znak

Min.MD l 1214l)9lDP/Ivlildk) odnośrrie do Sprawozdania Konlisj i ochrony Srodow iska,

Zasobow },{aturalnych i Leśnictwa o rządowym projektu ustawy o systemie zarządzania

emisj ami gazow cieplarnianych lub iłlnych subs tancj i (drtłk nr ] 9 3 6) , pozwalam sobie

uzupełnić w.w. opinię o ocenę zgodności z praw,em IJE ujętych w Sprawozdaniu wnioskow

mniejszości.

I. Wątpliwości odnośnie do zgodności z postanowieniami Protokołu z Kioto do Ramowej

Konrł'encji Narodow Zjednoczonvclr W Sprawie zmian klirnatu (dalej ,,Protokoł z Kioto''),l

Dz.  Urz .  WE L  130 z  15 .5 .2002 r . ,  s t r .  l ;  Dz .  Urz .  LJE  Po lsk ie  wydan ie  spec ja lne ,  rozdz .  11 ,  t .  42 ,  s t r .24
ProtokÓł z Kioto zostal ratyf.ikowany przez Polskę w dniu l3 erudnia 2002 r.



II .

ktory wszedł do wspolnotowego porządku praw,'.go,' budzą Zaproponowane w ramach

wnioskow mniejszości przepis1, dotyczące utworzenia Krajowego SystemLl poprawy roli

lasow. Jak się wydaje, przepisy te wprowadzająponadto nierÓwne traktowanie podmiotow,

w sposob szczegolny uprzywilejowując Pa str,vowe Gospodarstwo Leśne,,Lasy

Panstr,vo'uve'' (dalej ,,Lasy Panstwo*C''), najwięksZęgo w Polsce posiadacza gruntow

leśnych (76% powierzchni gruntÓw leśnych w Polsce i 78% lasow w Polsce) w stosunku

do innych posiadaczy gruntow leśnych. Takie niczym nieuzasadnione r-rprzywilejowarrie

moze zostać uznane np. Za naruszenie art. If Traktatu ustanawiaj ącego Wspolnotę

Europejską (dalej ,,TWE'')' ktÓry zakazuje wszelkiej dyskryminacjl ze względu na

przyna|ezność pat'rstr,vor,vą (w zakresie nierownego traktowania pochodzących Z innych

panstwa członkowskich UE posiadaczy gruntÓw leśny'ch w Polsce).

W szczegolności pragnę ZwroClC uwagę na nrozliwośÓ korzystanla przez Lasy Panstwowe

zkorzysci płynących dla Polski Ze sprzędaŻy przysługujących Polsce jednostek lv ramach

międzynarodorvego lrandlu emisjami' ktÓry stanowi mechaniZm uzupełniający, osiąganie

celow redukcyjnych paristrv-stron Protokołu z Kioto. Międzynarodor,vy handel

uprawnieniami do emisji, zgodnie z art. 17 Protokołu z Kioto, umozliwia pa stwom-

stronom nabywanie jednostek redukcji emisji (ERU), jednostek poświadczonej redukcji

emisji (CER)', jednostek przyznanej emisji (AAU) orazjednostek pochłaniania (Rlv1U)r od

innych pairstw-stron Protokołu z Kioto. Tymczasem wnioski mniej szości zakładają

str,vorzenie nowej, nieznanej Protokołowi z Kioto jednostki _ ,jednostki pochłaniania

specjalnej" (projektowany art.2 pkt 1 1a).

III. Warto rorvniez wskazac , że sprzedaŻ jednostek emisji w ramach międzynarodowego

handlu emisjami Zwlązana jest z zastrzęŻeniami, ktÓre panstwa kr-rpujące jednostki

umieszczająjako postanowienia umowy kupna sprzedaŻy. Takim dodatkowym warunkiem

jest najczęściej zastrzeiente, aby dochod uzyskany z tytułu sprzedaŻy jednostek został

zainwestor.vany przez panstwo.sprzedar,vcę w projekty proekologiczne, rvskazane przez

kupującego. System taki, nazywany jest Systemem Zielonych Inwestycji (Green

Investment Scheme, daiej jako ,,GIS"), zwanym rowniez ,,systemem zazielenienia AAU".

GIS nie jest formalnym r,vy_mogiem Protokołu z Kioto, w ZwLąZku z CZym mechanizm ten

2 Protokoł z Kioto został' raryfikorvany przęz WspÓlnotę Europejską w dniu 2| maja200f r.
3 Jednostki redukcji ernisji (ERU _ Emission Reduction Unit), jednostki poświadczonej redukcji emis-|i (CER _

,,Certif ied Emission Reduction"), jednostki przy'znanej ernisji (AAU ,,Assigned Amount Unit") oraz
jednostki pochłaniania (RMU _ ,,Removal Unit' '), są jednostkami przydzielorrymi przez panstwo-stronę na
podstawie działan dotyczących przeznaczenia gruntow, zmianą przeznaczenia gruntow i leśnictwern (LULUCF
-,,Land Use, Land-Use Change and Forestry").



nie posiada ogolnie obowiązującej definicji, stad teŻ o szczegoł'ach dotyczących jego

rea1tzacji stanowią sprzedający i kupujący AAU. Tymczasem wnioski mniejszosci

zakładajau Za, ntęzaieŻnte od tego, jakie postanowienia zostały zavtarte w umowach

sprzedaŻy przezPolskę, częśc środkow zgromadzonych na rachunku bankowym Rachunku

K1imatycznym (na ktory wpływać będą środki uzyskane ze sprzedaŻy posiadanych przez

Polskę jednostek) byłaby przekazywanalasom Panstwowym (projektowany art.21y ust. 3

czy art. 21ab ust. 1). Co więcej, System poprawy roli lasow opiera się na stałym

mechani Zm|e finansou,ania, co nie urvzględnia potencjalnej mozliwośct, Że na Rachunkut

Klimaty cznymnie znajdą Się zadne środki lub będą one niewielkie. W ten sposob mogłoby

dojśc do finansowania jedynie dział'an realizowanych w ramach Systemu poprawy roli

lasow i ogranic ZenLatym samym mozliwości finansowania innych projektow ZwląZanych z

redukcj ą emisj i gazow cieplarnianych.

IV. Wreszcie wnioski mniejszości nie zakładają iadnych ogran|czen czasowych, podczas gdy

Protokoł z Kioto przestanie obow|ąZywac w 20If r. i na dzien dzisiaj nie wiadomo, czy

j"-go postanorvienia zostaną przedłuŻone i na jakich zasadach do tego dojdzie.

W konkluzji ponvalam sobie sfwierdz ić, że wnioski mniejszości zgłoszone do projektu

ustawy o systemie zarząclzania emisjami guzÓw cieplarnianych lub innych substancji (druk

nr 1936) są sprze czne Z prawem Unii Europejskiej.

Z powazaniem,

Z up. JiEl"i g-1'.'\RZA
KOfuI [Ttr litTilG$?CJl f;URCIPFJSKiSJ

ilSri!{RE .?Z STA}IU

ą)iił"tĄr

Do wiadomości:
Pan Maciej Norvicki
Minister Srodowiska


