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Przyjęcie europejskiego prawa o klimacie
21 kwietnia 2021 r. negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego i Rady UE osiągnęli wstępne porozumienie w
sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego europejskiego prawa o klimacie, który to wniosek jest
podstawowym elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Nowe rozporządzenie ustanawia ramy na potrzeby
osiągnięcia neutralności klimatycznej w UE do 2050 r. Określono w nim cel ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych netto w UE do 2030 r. o 55 % w porównaniu z poziomami z 1990 r., przewidziano wykorzystanie
budżetu związanego z emisjami gazów cieplarnianych do wyznaczenia celu na 2040 r. oraz ustanowiono
niezależny europejski naukowy komitet doradczy ds. zmiany klimatu. Parlament Europejski ma głosować nad
tekstem uzgodnionym w toku negocjacji międzyinstytucjonalnych podczas drugiej sesji plenarnej w czerwcu.

Kontekst
Zgodnie ze sprawozdaniem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) w sprawie
rozbieżności między potrzebami a perspektywami w zakresie redukcji emisji z 2020 r. jeśli obecna polityka
nie ulegnie zmianie, temperatura na świecie wzrośnie o ponad 3 °C do 2100 r. Dążenie do ekologicznej
odbudowy gospodarki po pandemii mogłoby przyczynić się do zmniejszenia globalnych emisji do 2030 r.
o 25 % poniżej obecnych prognoz, a tym samym do osiągnięcia określonego w porozumieniu paryskim celu
2 °C. UE zwiększyła podjęte w ramach porozumienia paryskiego zobowiązanie dotyczące ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych netto z 40 % do 55 % do 2030 r. oraz zobowiązała się do osiągnięcia
neutralności klimatycznej do 2050 r. Wspiera ona ekologiczną odbudowę poprzez przeznaczenie 30 %
wydatków z budżetu UE i instrumentu Next Generation EU na cele klimatyczne.

Wniosek Komisji Europejskiej
Proponowane rozporządzenie ustanawia prawnie wiążący wspólny dla całej UE cel w postaci zerowej emisji
gazów cieplarnianych netto do 2050 r. Zerowa emisja netto oznacza, że emisje gazów cieplarnianych nie
mogą przekraczać poziomu usuwania gazów cieplarnianych. Proponowane prawo o klimacie
zobowiązywałoby instytucje UE i państwa członkowskie do podjęcia środków niezbędnych do osiągnięcia
wspólnego celu neutralności klimatycznej. Zgodnie ze swoim planem w zakresie celów klimatycznych
Komisja we wrześniu 2020 r. zmieniła wniosek, przyjmując za cel ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
netto w UE o 55 % do 2030 r. W planie tym przedstawiono zmiany legislacyjne i inicjatywy konieczne do
osiągnięcia tego celu w oparciu o ocenę skutków.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Parlament przyjął swoje stanowisko w drodze głosowania na posiedzeniu plenarnym w dniu 8 października
2020 r. Wezwał on do wyznaczenia ogólnounijnego celu ograniczenia emisji o 60 % do 2030 r., osiągnięcia
najpóźniej do 2050 r. zerowej emisji netto w UE i w każdym państwie członkowskim oraz ujemnego bilansu
emisji po 2050 r. Komisja musiałaby sporządzić budżet UE związany z emisjami gazów cieplarnianych do
31 grudnia 2021 r. i rozważyć wprowadzenie celu na 2040 r. 21 kwietnia 2021 r. Parlament i Rada osiągnęły
wstępne porozumienie w sprawie wniosku. W porozumieniu ustanawia się cel ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych netto o 55 % do 2030 r., ogólnounijny cel neutralności klimatycznej (zero emisji netto) do
2050 r. oraz cel, jakim jest osiągnięcie ujemnego bilansu emisji w późniejszym okresie. Przewidziano w nim
wykorzystanie budżetu związanego z emisjami gazów cieplarnianych, aby wyznaczyć cel na 2040 r., oraz
ustanowiono niezależny europejski naukowy komitet doradczy ds. zmiany klimatu. Chociaż prawo o
klimacie ogranicza ilość usunięć branych pod uwagę, aby osiągnąć cel na 2030 r., w uzgodnionym tekście
stwierdza się – aby zapewnić wystarczające działania łagodzące – że UE musi dążyć do osiągnięcia większej
ilości usunięć w 2030 r., co może de facto zwiększyć cel ograniczenia emisji netto do 57 %. Coreper w imieniu
Rady zatwierdził wstępne porozumienie w dniu 5 maja 2021 r., a komisja ENVI zatwierdziła je w dniu
10 maja 2021 r. Tekst wymaga obecnie formalnego przyjęcia przez Parlament – głosowanie w tej sprawie
zaplanowano na drugie posiedzenie plenarne w czerwcu. Aby wprowadzić w życie prawo o klimacie,
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Komisja planuje przyjąć w lipcu 2021 r. pakiet „Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc.” będący zestawem
wniosków ustawodawczych dotyczących przeglądu unijnych ram polityki klimatyczno-energetycznej.
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