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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów 
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów 
cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, 
istotnych dla zmiany klimatu 
(COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0789),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-
0433/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia...1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia...2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Rozwoju, jak również 
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0000/2012),

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1 Dz.U. ....
2 Dz.U. ....
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Decyzja 1/CP.15 Konferencji Stron 
UNFCCC („decyzja 1/CP.15” lub 
„porozumienie kopenhaskie”) i decyzja 
1/CP.16 Konferencji Stron UNFCCC 
(„decyzja 1/CP.16” lub „ustalenia 
z Cancún”) znacznie przyczyniły się do 
postępów w sprostaniu w zrównoważony 
sposób wyzwaniom wynikającym ze 
zmiany klimatu. Decyzjami tymi 
wprowadzono nowe wymogi dotyczące 
monitorowania i sprawozdawczości, które 
mają zastosowanie do realizacji ambitnych 
celów w zakresie redukcji emisji, do czego 
zobowiązały się Unia i państwa 
członkowskie, jak również zapewniono 
wsparcie krajom rozwijającym się. W 
decyzjach tych uznano również znaczenie 
zajęcia się kwestią przystosowywania się 
do zmiany klimatu na równi z łagodzeniem 
tej zmiany. Decyzja 1/CP.16 zawiera 
również wymóg opracowania przez kraje 
rozwinięte strategii lub planów rozwoju 
niskoemisyjnego. Oczekuje się, że takie 
strategie lub plany przyczynią się do 
budowania społeczeństwa niskoemisyjnego 
oraz zapewnią dalszy duży wzrost 
i zrównoważony rozwój. Niniejsze 
rozporządzenie powinno ułatwiać, poprzez 
akty delegowane przyjmowane na jego 
mocy, wdrożenie tych i przyszłych 
wymogów dotyczących monitorowania 
i sprawozdawczości, wynikających 
z przyszłych decyzji lub zatwierdzenia 
międzynarodowego porozumienia na mocy 
UNFCCC. 

(4) Decyzja 1/CP.15 Konferencji Stron 
UNFCCC („decyzja 1/CP.15” lub 
„porozumienie kopenhaskie”) i decyzja 
1/CP.16 Konferencji Stron UNFCCC 
(„decyzja 1/CP.16” lub „ustalenia 
z Cancún”) znacznie przyczyniły się do 
postępów w sprostaniu w zrównoważony 
sposób wyzwaniom wynikającym ze 
zmiany klimatu. Decyzjami tymi 
wprowadzono nowe wymogi dotyczące 
monitorowania i sprawozdawczości, które 
mają zastosowanie do realizacji ambitnych 
celów w zakresie redukcji emisji, do czego 
zobowiązały się Unia i państwa 
członkowskie, jak również zapewniono 
wsparcie krajom rozwijającym się. W 
decyzjach tych uznano również znaczenie 
zajęcia się kwestią przystosowywania się 
do zmiany klimatu na równi z łagodzeniem 
tej zmiany. Decyzja 1/CP.16 zawiera 
również wymóg opracowania przez kraje 
rozwinięte strategii lub planów rozwoju 
niskoemisyjnego. Oczekuje się, że takie 
strategie lub plany przyczynią się do 
budowania społeczeństwa niskoemisyjnego 
oraz zapewnią dalszy duży wzrost 
i zrównoważony rozwój, oraz że będą 
spójne z opłacalnym zmierzaniem 
w kierunku osiągnięcia 
długoterminowego celu w zakresie 
klimatu. Niniejsze rozporządzenie 
powinno ułatwiać, poprzez akty 
delegowane przyjmowane na jego mocy, 
wdrożenie tych i przyszłych wymogów 
dotyczących monitorowania 
i sprawozdawczości, wynikających 
z przyszłych decyzji lub zatwierdzenia 
międzynarodowego porozumienia na mocy 
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UNFCCC. 

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Pakiet klimatyczno-energetyczny 
przyjęty w 2009 r., w szczególności zaś 
decyzja nr 406/2009/WE z dnia 23 
kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków 
podjętych przez państwa członkowskie, 
zmierzających do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w celu realizacji do 
roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i dyrektywa 2009/29/WE 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca 
dyrektywę 2003/87/WE w celu 
usprawnienia i rozszerzenia 
wspólnotowego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych, oznaczają kolejne 
stanowcze zobowiązanie Unii i państw 
członkowskich do znaczącej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych. Unijny 
system monitorowania i sprawozdawczości 
w zakresie emisji również powinien zostać 
zaktualizowany w świetle nowych 
wymogów wprowadzonych tym 
prawodawstwem.

(5) Pakiet klimatyczno-energetyczny 
przyjęty w 2009 r., w szczególności zaś 
decyzja nr 406/2009/WE z dnia 23 
kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków 
podjętych przez państwa członkowskie, 
zmierzających do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w celu realizacji do 
roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, dyrektywa 2009/29/WE 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca 
dyrektywę 2003/87/WE w celu 
usprawnienia i rozszerzenia 
wspólnotowego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych i dyrektywa 2009/28/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych1 oznaczają kolejne 
stanowcze zobowiązanie Unii i państw 
członkowskich do znaczącej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych. Trzeci filar 
strategii klimatycznej UE zakładającej 
osiągnięcie oszczędności energii o 20% 
jest wdrożony do prawodawstwa unijnego 
poprzez dyrektywę w sprawie efektywności 
energetycznej uchylającą dyrektywy 
2004/8/WE i 2006/32/WE. Unijny system 
monitorowania i sprawozdawczości 
w zakresie emisji również powinien zostać 
zaktualizowany w świetle nowych 
wymogów wprowadzonych tym 
prawodawstwem.
________
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1 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Wymogi dotyczące monitorowania 
przez państwa członkowskie emisji 
z transportu morskiego 
i sprawozdawczości w tym zakresie należy 
przyjąć w sposób uzupełniający wszelkie 
wymogi uzgodnione w UNFCCC i spójny 
z nimi lub, w miarę możliwości, 
z wymogami mającymi zastosowanie do 
statków określonymi w kontekście 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej 
(„IMO”) lub poprzez unijny środek 
dotyczący emisji gazów cieplarnianych 
z transportu morskiego. Takie 
monitorowanie i sprawozdawczość 
pozwoliłyby na lepsze zrozumienie tych 
emisji i wspierałyby efektywne wdrożenie 
polityki.

(13) W celu poprawy jakości danych 
o zanieczyszczeniach ze statków 
i pokonania nieskuteczności wynikającej 
z braku przejrzystości informacji wymogi
dotyczące monitorowania przez armatorów 
oraz operatorów statków informacji 
związanych z klimatem, dotyczących 
transportu morskiego i sprawozdawczości 
w tym zakresie należy przyjąć w sposób 
uzupełniający wszelkie wymogi 
uzgodnione w UNFCCC i spójny z nimi 
lub, w miarę możliwości, z wymogami 
mającymi zastosowanie do statków 
określonymi w kontekście 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej 
(„IMO”) lub poprzez unijny środek 
dotyczący emisji gazów cieplarnianych 
z transportu morskiego. Armatorzy 
powinni określać swoją wydajność 
zgodnie ze wskaźnikiem konstrukcyjnej 
efektywności energetycznej IMO 
i wskaźnikiem operacyjnej efektywności 
energetycznej IMO, a informacja na 
temat ich wydajności powinna być 
dostępna dla najemców i użytkowników 
statków. Takie monitorowanie 
i sprawozdawczość pozwoliłyby na lepsze 
zrozumienie tych emisji i wspierałyby 
efektywne wdrożenie polityki.

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Istotne jest również informowanie 
o prywatnych źródłach finansowania
działań związanych z klimatem w krajach 
rozwijających się, które to źródła różnią 
się od finansowania projektów w ramach 
mechanizmów elastycznych, gdzie kredyty 
udzielane są na zapewnienie zgodności 
z zobowiązaniami do redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w krajach 
uprzemysłowionych. 

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Wkład Unii w międzynarodowe 
finansowanie działań związanych 
z klimatem w krajach rozwijających się 
powinien w coraz większym stopniu 
pochodzić z budżetu Unii.  Wszelkie 
dochody z działań na rzecz włączenia 
emisji z transportu międzynarodowego do 
unijnych celów w zakresie klimatu 
powinny zostać zebrane centralnie 
i przeznaczone na finansowanie 
międzynarodowych działań związanych 
z klimatem poprzez Fundusz na rzecz 
Klimatu i Różnorodności Biologicznej na 
Świecie, jak zasugerowała Komisja. 

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Podczas zbliżającego się przeglądu 
dyrektywy 2003/87/WE Komisja powinna 
ocenić wdrożenie przepisów dotyczących 
wykorzystania dochodów z licytacji 
i sprawozdawczości na ich temat oraz 
rozważyć przeznaczenie części dochodów 
na Fundusz na rzecz Klimatu 
i Różnorodności Biologicznej na Świecie 
oraz projekty związane z klimatem na 
obszarze Unii.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Aktualne wytyczne UNFCCC 
dotyczące sprawozdawczości 
w zakresie emisji gazów cieplarnianych 
zalecają sprawozdawczość 
w zakresie emisji metanu przez okres 100 
lat. Ze względu na wysoki współczynnik 
ocieplenia globalnego oraz stosunkowo 
krótki okres utrzymywania się metanu 
w atmosferze Komisja powinna 
przeanalizować implikacje strategii 
politycznych i działań obejmujących 
przyjęcie okresu 20 lat w przypadku 
metanu dla średnio- i długoterminowych 
celów UE dotyczących klimatu.

Or. en
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Transport lotniczy ma wpływ na 
klimat na świecie poprzez uwalnianie 
dwutlenku węgla (CO2), ale także przez 
inne emisje i mechanizmy, w tym emisje 
tlenków azotu i wspomaganie tworzenia się 
chmur pierzastych. W świetle szybko 
rozwijającej się wiedzy naukowej na temat 
tych skutków należy w kontekście 
niniejszego rozporządzenia regularnie 
przeprowadzać aktualną ocenę wpływu 
transportu lotniczego na klimat na świecie 
wynikającego z emisji gazów innych niż 
CO2. 

(22) Transport lotniczy ma wpływ na 
klimat na świecie poprzez uwalnianie 
dwutlenku węgla (CO2), ale także przez 
inne emisje i mechanizmy, w tym emisje 
tlenków azotu i wspomaganie tworzenia się 
chmur pierzastych. W świetle szybko 
rozwijającej się wiedzy naukowej na temat 
tych skutków należy w kontekście 
niniejszego rozporządzenia regularnie 
przeprowadzać aktualną ocenę wpływu 
transportu lotniczego na klimat na świecie 
wynikającego z emisji gazów innych niż 
CO2 oraz wydać zalecenia dotyczące 
wszelkich możliwych do realizacji opcji 
politycznych służących zajęciu się tą 
sprawą. 

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły i punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wdrożenia art. 20 ust. 5 
niniejszego rozporządzenia należy 
powierzyć Komisji uprawnienia 
wykonawcze. W celu ustanowienia 
zharmonizowanych wymogów 
dotyczących sprawozdawczości w zakresie 
monitorowania emisji gazów 
cieplarnianych i innych informacji 
istotnych dla polityki przeciwdziałania 
zmianie klimatu należy Komisji powierzyć 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 

(25) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wdrożenia art. 20 ust. 5 
niniejszego rozporządzenia należy 
powierzyć Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję1.
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o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do zmiany załącznika I do 
niniejszego rozporządzenia, 
sprawozdawczości państw członkowskich 
w zakresie LULUCF i transportu 
morskiego, systemów krajowych państw 
członkowskich, przeglądu eksperckiego 
danych inwentaryzacyjnych państw 
członkowskich, szczegółowych wymogów 
dotyczących treści, struktury, formatu 
i procesu składania sprawozdań przez 
państwa członkowskie, jak również 
uchylenia i zmiany niektórych 
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym z ekspertami. Podczas 
przygotowywania i sporządzania aktów 
delegowanych Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie odpowiednich dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

(25a) celu ustanowienia 
zharmonizowanych wymogów 
dotyczących sprawozdawczości w zakresie 
monitorowania emisji gazów 
cieplarnianych i innych informacji 
istotnych dla polityki przeciwdziałania 
zmianie klimatu należy Komisji powierzyć 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do zmiany załącznika I do 
niniejszego rozporządzenia, 
sprawozdawczości państw członkowskich 
w zakresie LULUCF i transportu 
morskiego, systemów krajowych państw 
członkowskich, przeglądu eksperckiego 
danych inwentaryzacyjnych państw 
członkowskich, szczegółowych wymogów 
dotyczących treści, struktury, formatu 
i procesu składania sprawozdań przez 
państwa członkowskie, jak również 
uchylenia i zmiany niektórych 
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
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Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym z ekspertami. Podczas 
przygotowywania i sporządzania aktów 
delegowanych Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie odpowiednich dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
____
1 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13. 

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) sprawozdawczości w zakresie emisji 
CO2 z transportu morskiego; 

e) sprawozdawczości w zakresie emisji 
CO2, czarnego węgla i tlenków azotu
z transportu morskiego 

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) strategii rozwoju niskoemisyjnego Unii 
i jej państw członkowskich oraz wszelkich 
aktualizacji tych strategii zgodnie z decyzją 
1/CP.16;

a) wyrażonych ilościowo celów redukcji 
emisji dla całej gospodarki, strategii 
rozwoju niskoemisyjnego Unii i jej państw 
członkowskich oraz wszelkich aktualizacji 
tych strategii zgodnie z decyzją 1/CP.16;

Or. en
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) emisji gazów cieplarnianych ze statków 
morskich zawijających do portów 
morskich państw członkowskich;

d) informacji związanych z klimatem na 
temat statków morskich zawijających do 
portów morskich państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie i, w imieniu Unii, 
Komisja indywidualnie opracowują 
i realizują strategię rozwoju 
niskoemisyjnego, aby przyczynić się do:

1. Państwa członkowskie i, w imieniu Unii, 
Komisja indywidualnie opracowują 
i realizują strategię rozwoju 
niskoemisyjnego w celu zapewnienia:

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wypełniania zobowiązań państw 
członkowskich na mocy decyzji 
nr 406/2009/WE, odnoszących się do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, oraz 
osiągania długoterminowej redukcji emisji 
i poprawy usuwania przez pochłaniacze we 
wszystkich sektorach zgodnie z celem
Unii, jakim jest ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych do 2050 r. o 80-95 % 
w porównaniu z poziomem w 1990 r., 
w kontekście redukcji niezbędnych ze 

b) realizacji zobowiązań państw 
członkowskich na mocy decyzji 
nr 406/2009/WE, odnoszących się do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, oraz 
osiągania długoterminowej redukcji emisji 
i poprawy usuwania przez pochłaniacze we 
wszystkich sektorach zgodnie z celem 
Unii, jakim jest ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych do 2050 r. o 80-95 % 
w porównaniu z poziomem w 1990 r. 
i osiągnięcie stopniowej redukcji na 
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strony grupy krajów rozwiniętych 
sugerowanej przez IPPC.

poziomie krajowym minimum o 25 % do 
2020 r., o 40 % do 2030 r. i o 60 % do 
2040 r., w porównaniu z poziomem 
z 1990 r., w kontekście redukcji 
niezbędnych ze strony grupy krajów 
rozwiniętych sugerowanej przez IPPC.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie i, w imieniu 
Unii, Komisja dokonują przeglądu oraz 
aktualizacji odpowiednich strategii 
rozwoju niskoemisyjnego, w stosownych 
przypadkach, przynajmniej co pięć lat. 

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dodania substancji do wykazu gazów 
cieplarnianych zawartego w załączniku 
I do niniejszego rozporządzenia lub 
usunięcia substancji z tego wykazu;

a) dodania substancji do wykazu gazów 
cieplarnianych zawartego w załączniku 
I do niniejszego rozporządzenia lub 
usunięcia substancji z tego wykazu na 
podstawie ich znaczenia zgodnie z zasadą 
ostrożności oraz uzgodnionymi na 
szczeblu międzynarodowym wytycznymi;

Or. en
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określenia wymogów dotyczących 
monitorowania i sprawozdawczości 
w zakresie LULUCF, zgodnie z każdym 
nowym porozumieniem 
międzynarodowym lub aktem 
ustawodawczym przyjętym zgodnie z art. 9 
decyzji nr 406/2009/WE.

b) określenia wymogów dotyczących 
monitorowania i sprawozdawczości 
w zakresie LULUCF, zgodnie z każdym 
nowym porozumieniem 
międzynarodowym lub aktem 
ustawodawczym przyjętym zgodnie z art. 9 
decyzji nr 406/2009/WE, z myślą 
o zapewnieniu integralności 
środowiskowej wkładu sektora w redukcję 
emisji w Unii;

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a 
Sprawozdawczość w zakresie zużycia 
energii ze źródeł odnawialnych i 
w zakresie efektywności energetycznej
1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji do dnia 15 stycznia każdego roku 
(„rok X”) sprawozdanie za rok X-2 na 
temat: 
a) ostatecznego zużycia brutto energii; 
b) udziału energii uzyskanej ze źródeł 
odnawialnych; oraz
c) ilości energii uzyskiwanej z biomasy 
z rozróżnieniem na biomasę stałą i płynne 
biopaliwa oraz bioenergię z odpadów 
i pozostałości.
2. Komisja przyjmuje akt delegowany 
zgodnie z art. 29 do dnia ...* w celu 
określenia wymogów dotyczących 
monitorowania i sprawozdawczości 
w zakresie oszczędności energii 
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i efektywności energetycznej. 
Przyjęte wymogi dotyczące monitorowania 
i sprawozdawczości powinny być spójne 
z prawodawstwem unijnym dotyczącym 
efektywności energetycznej. 
3. Państwa członkowskie publikują 
sprawozdania, o których mowa w ust. 1.
_______
* Sześć miesięcy od daty wejścia w życie 
dyrektywy o efektywności energetycznej.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdawczość w zakresie emisji CO2 
z transportu morskiego

Sprawozdawczość w zakresie informacji 
związanych z klimatem dotyczących
transportu morskiego

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 29 
niniejszego rozporządzenia w celu 
określenia wymogów dotyczących 
monitorowania i sprawozdawczości 
w zakresie emisji CO2 z transportu 
morskiego w odniesieniu do statków 
morskich zawijających do portów 
morskich państw członkowskich. Przyjęte 
wymogi dotyczące monitorowania 
i sprawozdawczości są spójne z wymogami 
uzgodnionymi w UNFCCC oraz, 

1. Komisja przyjmuje akt delegowany
zgodnie z art. 29 niniejszego 
rozporządzenia do dnia [30 stycznia 
2013 r.] w celu określenia wymogów 
dotyczących monitorowania 
i sprawozdawczości w zakresie informacji 
związanych z klimatem dotyczących
transportu morskiego w odniesieniu do 
statków morskich zawijających do portów 
morskich państw członkowskich.
Informacje związane z klimatem, które 
podlegają monitorowaniu 
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w możliwym zakresie, z wymogami 
mającymi zastosowanie do statków 
w kontekście IMO lub poprzez 
prawodawstwo unijne dotyczące emisji 
gazów cieplarnianych z transportu 
morskiego. W możliwym zakresie wymogi 
dotyczące monitorowania 
i sprawozdawczości minimalizują 
obciążenie pracą państw członkowskich, 
w tym poprzez stosowanie 
scentralizowanego gromadzenia i obsługi
danych. 

i sprawozdawczości, obejmują:

- dane na temat emisji CO2, czarnego 
węgla i tlenków azotu; 
- średnią prędkość przepływu między 
portami; oraz
- od 2015 r. wydajność zgodnie ze 
wskaźnikiem konstrukcyjnej efektywności 
energetycznej IMO (EEDI), wskaźnikiem 
operacyjnej efektywności energetycznej 
IMO (EEOI) oraz skutki zastosowania 
planu zarządzania efektywnością 
energetyczną statków (SEEMP). 
Przyjęte wymogi dotyczące monitorowania 
i sprawozdawczości są spójne z metodyką 
uzgodnioną w UNFCCC oraz, 
w możliwym zakresie, z metodyką mającą
zastosowanie do statków w kontekście 
IMO lub z wymogami wynikającymi 
z prawodawstwa unijnego dotyczącego
emisji gazów cieplarnianych z transportu 
morskiego. W możliwym zakresie wymogi
dotyczące monitorowania 
i sprawozdawczości minimalizują 
obciążenie pracą państw członkowskich, 
w tym poprzez stosowanie 
scentralizowanego gromadzenia, obsługi
i publikacji danych. 
Wymogi dotyczą statków 
odpowiedzialnych za znaczne emisje, 
obejmując przynajmniej kategorie 
zbiornikowców, masowców, 
transportowców uniwersalnych, 
kontenerowców, promów, statków 
pasażerskich, statków do przewozu 
samochodów lub przewożących paliwa 
kopalne i pod warunkiem ustalenia 
odpowiednich progów minimalnego 
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rozmiaru oraz ruchu towarowego.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku przyjęcia aktu na mocy 
ust. 1 państwa członkowskie ustalają 
i zgłaszają Komisji w terminie do dnia 15 
stycznia każdego roku („rok X”) emisje 
CO2 z transportu morskiego 
w odniesieniu do roku X-2 zgodnie z tym 
aktem. 

2. Po przyjęciu aktu delegowanego na 
mocy ust. 1 państwa członkowskie ustalają 
i zbierają dla Komisji i Europejskiej 
Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu
w terminie do dnia 15 stycznia każdego 
roku („rok X”) informacje w odniesieniu 
do roku X-2 związane z klimatem 
dotyczące transportu morskiego oraz je 
upubliczniają.  Informacje te należy 
udostępnić w sposób użyteczny dla 
najemców i użytkowników takich statków. 

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a Europejska Agencja ds. 
Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) 
przygotowuje między innymi analizę 
ogólnego wpływu transportu morskiego 
na klimat na świecie opartą na danych 
dostarczonych zgodnie z ust. 2, 
uwzględniając wpływ emisji gazów innych 
niż CO2, takich jak czarny węgiel oraz 
wpływ aerozoli, jak również sporządza 
prognozy z użyciem w razie potrzeby 
modelowania i danych o ruchu. EMSA 
regularnie dokonuje przeglądu 
modelowania w zależności od osiągnięć 
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naukowych.
EMSA podaje do publicznej wiadomości 
informacje w odniesieniu do IMO EEDI, 
EEOI i SEEMP dotyczące wydajności 
statków i przedstawia możliwości 
stworzenia systemów etykietowania 
wydajności.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) informacje dotyczące krajowej polityki 
i środków oraz wdrożenia polityki 
i środków Unii, które ograniczają lub 
redukują emisje gazów cieplarnianych 
przez źródła lub zwiększają ich usunięcie 
przez pochłaniacze, przedstawione 
w układzie sektorowym dla każdego 
z gazów cieplarnianych, o których mowa 
w załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia. Informacje te powinny 
zawierać odniesienia do mającej 
zastosowanie polityki krajowej lub polityki 
Unii, szczególnie w dziedzinie jakości 
powietrza, i obejmować: 

c) informacje dotyczące krajowej polityki 
i środków oraz wdrożenia polityki 
i środków Unii, które ograniczają lub 
redukują emisje gazów cieplarnianych 
przez źródła, zwiększają ich usunięcie 
przez pochłaniacze, zwiększają udział 
energii ze źródeł odnawialnych lub 
zmniejszają ostateczną wartość brutto 
zużycia energii, jak przedstawiono
w układzie sektorowym dla każdego 
z gazów cieplarnianych, o których mowa 
w załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia. Informacje te powinny 
zawierać odniesienia do mającej 
zastosowanie polityki krajowej lub polityki 
Unii, szczególnie w dziedzinie jakości 
powietrza, i obejmować: 

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c) – punkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) oszacowania prognozowanych (vi) oszacowania prognozowanych 
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kosztów polityki i środków, a także 
w stosownych przypadkach oszacowania 
poniesionych kosztów polityki i środków;

kosztów polityki i środków oraz korzyści 
z nich, a także w stosownych przypadkach 
oszacowania poniesionych kosztów 
polityki i środków oraz korzyści z nich;

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) informacje o zakresie, w jakim działanie 
państwa członkowskiego stanowi znaczący 
element wysiłków podjętych na szczeblu 
krajowym, jak również zakresie, w jakim 
przewidywane wykorzystanie wspólnego 
stosowania i mechanizmu czystego 
rozwoju oraz międzynarodowego handlu 
uprawnieniami do emisji stanowi 
uzupełnienie działań krajowych, zgodnie 
z odnośnymi postanowieniami protokołu 
z Kioto i decyzji przyjętych na jego mocy. 

f) informacje o zakresie, w jakim działanie 
państwa członkowskiego stanowi znaczący 
element wysiłków podjętych na szczeblu 
krajowym, jak również zakresie, w jakim 
przewidywane wykorzystanie wspólnego 
stosowania i mechanizmu czystego 
rozwoju oraz międzynarodowego handlu 
uprawnieniami do emisji stanowi 
uzupełnienie krajowych działań na rzecz 
redukcji poniżej historycznych danych 
bazowych dotyczących emisji, zgodnie 
z odnośnymi postanowieniami protokołu 
z Kioto i decyzji przyjętych na jego mocy.

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) informacje o zakresie, w jakim 
działanie państwa członkowskiego jest 
spójne z opłacalnym zmierzaniem do 
osiągnięcia długoterminowego unijnego 
celu w zakresie klimatu.  

Or. en
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o najlepsze dostępne dane 
państwa członkowskie przekazują Komisji 
do dnia 15 marca każdego roku („rok X”):

W oparciu o najlepsze dostępne dane
i stosując wspólny szablon, państwa 
członkowskie przekazują Komisji do dnia 
15 marca każdego roku („rok X”):

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) to, czy środki finansowe, które państwo 
członkowskie przekazuje na rzecz krajów 
rozwijających się, są nowe i dodatkowe 
w kontekście UNFCCC, oraz sposób ich 
obliczenia;

(i) to, czy środki finansowe, które państwo 
członkowskie przekazuje na rzecz krajów 
rozwijających się, są nowe i dodatkowe, 
zgodne z UNFCCC, oraz sposób ich 
obliczenia;

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a) – punkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) informacje o wszelkich środkach 
finansowych przydzielonych przez 
państwo członkowskie w odniesieniu do 
wdrożenia UNFCCC według rodzaju 
kanałów, takiego jak: kanały dwustronne, 
regionalne lub inne kanały wielostronne;

(ii) informacje o wszelkich środkach 
finansowych przydzielonych przez 
państwo członkowskie zgodnie z UNFCCC 
według rodzaju kanałów, takiego jak: 
kanały dwustronne, regionalne lub inne 
kanały wielostronne lub fundusze, 
określające udział pożyczek i dotacji, 
łącznie ze zwrotami pochodzącymi 



PR\893782PL.doc 23/34 PE483.710v01-00

PL

z wcześniejszych pożyczek związanych 
z klimatem;

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a) – punkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) ilościowe informacje dotyczące 
przepływów finansowych w oparciu o tzw. 
„wskaźniki z Rio dotyczące pomocy 
związanej z łagodzeniem zmian klimatu 
i pomocy związanej z przystosowywaniem 
się do zmiany klimatu” („wskaźniki 
z Rio”) wprowadzone przez Grupę Pomocy 
Rozwojowej OECD oraz informacje 
metodologiczne na temat wdrażania 
metodyki dotyczącej wskaźników z Rio 
w zakresie zmiany klimatu;

(iii) ilościowe informacje dotyczące 
przepływów finansowych w oparciu o tzw. 
„wskaźniki z Rio dotyczące pomocy 
związanej z łagodzeniem zmian klimatu 
i pomocy związanej z przystosowywaniem 
się do zmiany klimatu” („wskaźniki 
z Rio”) wprowadzone przez Grupę Pomocy 
Rozwojowej OECD oraz informacje 
metodologiczne na temat wdrażania 
metodyki dotyczącej wskaźników z Rio 
w zakresie zmiany klimatu, rozróżniające 
finansowanie działań na rzecz 
zmniejszania emisji powodowanych przez 
wyrąb i degradację lasów (REDD+);

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a) – punkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) szczegółowe informacje na temat 
pomocy udzielonej zarówno przez sektory 
publiczne, jak i prywatne, w stosownych
przypadkach, na rzecz krajów 
rozwijających się, które są szczególnie 
narażone na skutki zmiany klimatu, na 
potrzeby przystosowywania się do tych 
skutków zmiany klimatu;

(iv) szczegółowe informacje na temat 
pomocy udzielonej zarówno przez sektory 
publiczne, jak i prywatne, w stosownych 
przypadkach, na rzecz krajów 
rozwijających się, które są szczególnie 
narażone na skutki zmiany klimatu, na 
potrzeby przystosowywania się do tych 
skutków zmiany klimatu, określając 
państwo będące odbiorcą, sektor i rodzaj 
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działania oraz kwoty, jak 
również rozróżnienie na udział pożyczek 
i dotacji;

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a) – punkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) szczegółowe informacje na temat 
pomocy udzielonej zarówno przez sektory 
publiczne, jak i prywatne, w stosownych 
przypadkach, na rzecz krajów 
rozwijających się na potrzeby łagodzenia 
emisji gazów cieplarnianych;

(v) szczegółowe informacje na temat 
pomocy udzielonej zarówno przez sektory 
publiczne, jak i prywatne, w stosownych 
przypadkach, na rzecz krajów 
rozwijających się na potrzeby łagodzenia 
emisji gazów cieplarnianych, określając 
państwo będące odbiorcą, sektor i rodzaj 
działania oraz kwoty, jak 
również rozróżnienie na udział pożyczek 
i dotacji;

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje na temat działań państwa 
członkowskiego związanych z transferem 
technologii na mocy UNFCCC do krajów 
rozwijających się i na temat przekazanych 
technologii w odniesieniu do roku X-1, 
informacje na temat planowanych działań 
związanych z transferem technologii na 
mocy UNFCCC do krajów rozwijających 
się i na temat technologii przekazywanych 
w roku X i latach kolejnych. Powinno to 
obejmować informacje na temat tego, czy 
przekazana technologia została 

b) informacje na temat działań państwa 
członkowskiego związanych z transferem 
technologii zgodnie z UNFCCC do krajów 
rozwijających się i na temat przekazanych 
technologii w odniesieniu do roku X-1, 
informacje na temat planowanych działań 
związanych z transferem technologii do 
krajów rozwijających się i na temat 
technologii przekazywanych w roku X 
i latach kolejnych. Powinno to obejmować 
informacje na temat tego, czy przekazana 
technologia została wykorzystana na 
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wykorzystana na potrzeby łagodzenia 
skutków zmiany klimatu lub 
przystosowywania się do nich, kraju 
będącego jej odbiorcą, kwoty udzielonego 
wsparcia i rodzaju przekazanej technologii.

potrzeby łagodzenia skutków zmiany 
klimatu lub przystosowywania się do nich, 
kraju będącego jej odbiorcą, kwoty 
udzielonego wsparcia i rodzaju 
przekazanej technologii.

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustala wytyczne i przyjmuje 
wspólny szablon w formie tabeli zgodnie 
z wymogami sprawozdawczości 
określonymi w ramach UNFCCC, aby 
zapewnić porównywalność sprawozdań, 
o których mowa w niniejszym artykule.
Komisja składa sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do 
15 marca każdego roku („rok X”), 
korzystając ze wspólnego szablonu, na 
temat wsparcia finansowego oraz 
transferu technologii do krajów 
rozwijających się za pośrednictwem 
unijnego budżetu, środków i funduszy, a 
w szczególności Funduszu na rzecz 
Klimatu i Różnorodności Biologicznej na 
Świecie.
Aby zapewnić przejrzystość wspólnego 
zobowiązania finansowego Unii, Komisja 
publikuje informacje zbiorcze Unii do 15 
czerwca każdego roku za rok X-1 na 
wspólnej platformie internetowej.

Or. en
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) szczegółowe uzasadnienie, o którym 
mowa w art. 6 ust. 2 decyzji 
nr 406/2009/WE; 

a) wysokość wykorzystanych kredytów 
i szczegółowe uzasadnienie zgodnie z art. 6 
ust. 2 decyzji nr 406/2009/WE; 

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje na temat wykorzystania 
dochodów uzyskanych w ciągu roku X-1 
przez państwo członkowskie w wyniku 
sprzedaży uprawnień na aukcji zgodnie 
z art. 10 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE. 
Informacje te obejmują także określone 
i szczegółowe informacje na temat 
wykorzystania 50 % dochodów i podjętych 
wskutek tego działań, 
z wyszczególnieniem kategorii takich 
działań podjętych zgodnie z art. 10 ust. 3 
dyrektywy 2003/87/WE i z podaniem 
właściwego kraju lub regionu będącego 
beneficjentem;

b) informacje na temat wykorzystania 
dochodów uzyskanych w ciągu roku X-1 
przez państwo członkowskie w wyniku 
sprzedaży uprawnień na aukcji zgodnie 
z art. 10 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE. 
Informacje te obejmują także określone 
i szczegółowe informacje na temat 
wykorzystania przynajmniej 50 % 
dochodów i podjętych wskutek tego 
działania, z wyszczególnieniem kategorii 
oraz suplementarności takich działań 
podjętych zgodnie z art. 10 ust. 3 
dyrektywy 2003/87/WE i z podaniem 
właściwego kraju lub regionu będącego 
beneficjentem;

Or. en
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje, o których mowa w art. 6 ust. 
1 lit. b) decyzji nr 406/2009/WE, oraz 
informacje na temat sposobu, w jaki ich 
polityka zakupu przyczynia się do 
osiągnięcia międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmiany klimatu.

d) informacje, o których mowa w art. 6 ust. 
1 lit. b) decyzji nr 406/2009/WE, dowód 
zachowania wymogów art. 11 ust. 6 lit. b) 
dyrektywy nr 2003/87/WE odnośnie 
do produkcji energii elektrycznej 
w hydroenergetyce o zdolnościach 
wytwórczych przekraczających 500 MW 
oraz informacje na temat sposobu, w jaki 
ich polityka zakupu przyczynia się do 
osiągnięcia międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmiany klimatu.

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) informacje dotyczące uzupełniającej 
roli, jaką pełni wykorzystanie kredytów 
w krajowych działaniach na rzecz redukcji 
emisji poniżej historycznych danych 
bazowych. 

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje wspólny szablon 
służący sporządzaniu sprawozdań zgodnie 
z lit. b), c) i d) pierwszego akapitu, aby 
zapewnić pełną przejrzystość 
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i porównywalność sprawozdań.

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 − ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podają do 
publicznej wiadomości sprawozdania 
przedłożone Komisji zgodnie z niniejszym 
artykułem.

4. Państwa członkowskie podają do 
publicznej wiadomości sprawozdania 
przedłożone Komisji zgodnie z niniejszym 
artykułem. Komisja udostępnia informacje 
zbiorcze Unii w łatwo dostępnej formie.

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 − ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja przyjmuje akt wykonawczy
w celu określenia całkowitej sumy emisji 
w odniesieniu do danego roku, wynikającej 
ze skorygowanych danych 
inwentaryzacyjnych dla każdego państwa 
członkowskiego po zakończeniu 
właściwego przeglądu rocznego.

5. Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
w celu określenia całkowitej sumy emisji 
w odniesieniu do danego roku, wynikającej 
ze skorygowanych danych 
inwentaryzacyjnych dla każdego państwa 
członkowskiego po zakończeniu 
właściwego przeglądu rocznego.  Odnośne 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 30 ust. 2.

Or. en
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja dokonuje co roku oceny na 
podstawie informacji przedstawionych 
w art. 7, 8, 11 i 15-18 niniejszego 
rozporządzenia, w porozumieniu 
z państwami członkowskimi, postępów 
poczynionych przez Unię i jej państwa 
członkowskie w zakresie wypełniania 
następujących zobowiązań, mając na 
uwadze ustalenie, czy poczyniono 
wystarczające postępy:

1. Komisja dokonuje co roku oceny na 
podstawie informacji przedstawionych 
w art. 7, 8, 11, 14 i 15-18 niniejszego 
rozporządzenia, w porozumieniu 
z państwami członkowskimi, postępów 
poczynionych przez Unię i jej państwa 
członkowskie w zakresie wypełniania 
następujących zobowiązań, mając na 
uwadze ustalenie, czy poczyniono 
wystarczające postępy:

Or. en

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) obowiązków określonych w art. 3 
dyrektywy 2009/28/WE. 

Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) długoterminowego celu w zakresie 
klimatu i stopniowej redukcji na poziomie 
krajowym minimum o 25 % do 2020 r., 
o 40 % do 2030 r. i o 60 % do 2040 r. 
w porównaniu z poziomem w 1990 r. 

Or. en
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Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja co dwa lata ocenia ogólny 
wpływ lotnictwa na klimat na świecie, 
w tym poprzez emisje inne niż emisje 
CO2, takie jak emisje tlenków azotu, oraz 
skutki, takie jak wspomaganie tworzenia 
się chmur pierzastych, w oparciu o dane 
dotyczące emisji przekazane przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 7 niniejszego 
rozporządzenia, i w stosownych 
przypadkach poprawia określanie 
ilościowe poprzez odwołanie się do 
postępów naukowych i informacji o ruchu 
lotniczym.

2. Komisja co roku ocenia ogólny wpływ 
lotnictwa na klimat na świecie, w tym 
poprzez emisje inne niż emisje CO2, takie 
jak emisje tlenków azotu, oraz skutki, takie 
jak wspomaganie tworzenia się chmur 
pierzastych, w oparciu o dane dotyczące 
emisji przekazane przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 7 niniejszego 
rozporządzenia, i poprawia określanie 
ilościowe poprzez modelowanie 
i informacje o ruchu lotniczym. Komisja 
regularnie dostosowuje modele, 
szczególnie w zależności od postępu 
naukowego.

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 − ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do dnia 31 października każdego roku 
Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, 
w którym podsumowane są wnioski z ocen 
określonych w ust. 1 i 2 niniejszego
artykułu.

3. Do dnia 31 października każdego roku 
Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, 
w którym podsumowane są wnioski z ocen 
określonych w ust. 1 i 2 niniejszego 
artykułu. W pierwszym sprawozdaniu oraz 
w stosownych przypadkach w kolejnych 
sprawozdaniach Komisja analizuje skutki 
przyjęcia okresu 20 lat w przypadku 
metanu w odniesieniu do średnio-
i długoterminowych celów UE 
dotyczących klimatu dla strategii 
politycznych i działań.

Or. en
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28 skreślony
Uchylenie lub zmiana zobowiązań

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 29 
niniejszego rozporządzenia w celu 
uchylenia art. 4-7, 10-12, 14, 15, 17 i 19 
niniejszego rozporządzenia lub dowolnych 
ich części, lub zmiany tych samych 
artykułów, w razie gdy dojdzie do 
wniosku, że zmiany międzynarodowe lub 
inne prowadzą do sytuacji, w której 
zobowiązania nałożone tymi artykułami 
nie są już konieczne, są 
nieproporcjonalne do odpowiadających 
im korzyści, niespójne z wymogami 
dotyczącymi sprawozdawczości na mocy 
UNFCCC lub powielające te wymogi. 
Wszelkie akty przyjęte zgodnie 
z niniejszym artykułem nie sprawiają, że 
wymogi unijne i międzynarodowe 
dotyczące sprawozdawczości są jako 
całość bardziej uciążliwe dla państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku odniesień do niniejszego 
ustępu zastosowanie ma art. 5 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Or. en
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UZASADNIENIE

Wiarygodne i precyzyjne oraz terminowo dostarczane dane dotyczące emisji gazów 
cieplarnianych stanowią podstawę informacji, czy Unia Europejska i państwa członkowskie 
są na dobrej drodze w kierunku osiągnięcia założonych celów oraz są kluczowe dla rozwoju 
silnych nowych strategii politycznych w odpowiedzi na zmiany klimatyczne. Rozporządzenie 
w sprawie mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych zastępuje mechanizm 
monitorowania opracowany na mocy decyzji nr 280/2004/WE. Wprawdzie większość 
postanowień rozporządzenia jest podobna do wymogów zawartych w decyzji 280/2004/WE, 
ale Komisja zaproponowała pewne ulepszenia. Wniosek Komisji zawiera wymogi dotyczące 
sprawozdawczości na poziomie krajowym i nie wymaga gromadzenia dodatkowych danych 
z małych i średnich przedsiębiorstw oraz z przemysłu.

Celami proponowanej zmiany są między innymi:
- wspieranie państw członkowskich we wdrażaniu pakietu klimatyczno-energetycznego;
- poprawa terminowości, przejrzystości i porównywalności przekazywanych danych; 
- zapewnienie spełniania przez Unię i państwa członkowskie międzynarodowych 

wymogów dotyczących monitorowania i sprawozdawczości, łącznie ze składaniem 
sprawozdań dotyczących pomocy na rzecz krajów rozwijających się;

- ułatwienie rozwoju nowych unijnych instrumentów przeciwdziałania zmianom 
klimatu.

Sprawozdawca w pełni popiera propozycje harmonizacji i udoskonalenia unijnych zasad 
sprawozdawczości i monitorowania emisji gazów cieplarnianych oraz podnoszenia 
wiarygodności UE względem krajów rozwijających się poprzez przekazywanie przejrzystych 
i wyczerpujących informacji dotyczących rodzaju i kwoty przekazanej pomocy. 

Sprawozdawca proponuje uściślenie wniosku Komisji w kilku dziedzinach: 

- Aby zapewnić spójność w realizacji różnych celów założonych w ramach pakietu 
klimatyczno-energetycznego, należy w przepisach dotyczących monitorowania 
i sprawozdawczości uwzględnić również udział energii ze źródeł odnawialnych oraz 
wartość brutto ostatecznego zużycia energii. 

- Ustalenia z Cancún (Decyzja 1/CP.16) zawierają również wymóg opracowania przez kraje 
rozwinięte strategii rozwoju niskoemisyjnego (LCDS). Uwzględniono to we wniosku 
Komisji, który wymaga od państw członkowskich opracowania i zastosowania takich 
strategii, aby osiągnąć długoterminowy cel w zakresie klimatu. Strategie te powinny być 
spójne z opłacalnym zmierzaniem do osiągnięcia długoterminowego celu w zakresie 
klimatu zgodnie z planem działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, np.: redukcji na 
poziomie krajowym o 25 % do 2020 r., o 40 % do 2030 r. i o 60 % do 2040 r. 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. 

- Transport morski jest sektorem mającym duże znaczenie w odniesieniu do emisji gazów 
cieplarnianych na świecie. W obliczu braku międzynarodowych środków ustawodawcy 
zobowiązali się do objęcia tego sektora unijnymi celami redukcji emisji, niemniej jednak 
obecnie gromadzone dane są niewystarczające, aby w pełni zrozumieć wpływ tego sektora 
na klimat.

Zgodnie z poprzednim stanowiskiem Parlamentu Europejskiego dotyczącym 
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wykorzystywania dochodów ze sprzedaży aukcyjnej w ramach systemu handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych sprawozdawca proponuje ścisłą kontrolę 
aktualnych przepisów dotyczących przypisywania środków. 


