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Posiedzenie plenarne – październik I 2020 r.

Ramy na potrzeby osiągnięcia
neutralności klimatycznej
Europejski Zielony Ład ma na celu osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r., co jest celem
popieranym przez Parlament Europejski i państwa członkowskie. 4 marca 2020 r. Komisja Europejska przyjęła
wniosek legislacyjny dotyczący nowego europejskiej prawa o klimacie ustanawiającego ramy na potrzeby
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej. 17 września Komisja zmieniła wniosek, aby wprowadzić cel
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 55 % do 2030 r. W Parlamencie sprawozdanie Komisji Ochrony
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), w którym wzywa się do
ograniczenia emisji o 60 % do 2030 r., ma zostać poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym w
październiku.

Kontekst
Według sprawozdania w sprawie niwelowania rozbieżności w odniesieniu do emisji Programu Narodów
Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP), aby utrzymać globalne ocieplenie poniżej 1,5 °C, emisje
gazów cieplarnianych na świecie musiałyby spadać o 7,6 % rocznie w ciągu następnej dekady.
Zobowiązania UE w ramach porozumienia paryskiego polegają na ograniczeniu emisji gazów
cieplarnianych o 40 % do 2030 r. i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. 17 września 2020 r.
Komisja przyjęła plan w zakresie celów klimatycznych, w którym wyznaczyła nowy cel ograniczenia emisji
o 55 % do 2030 r. Jak wyjaśniła Ursula von der Leyen w swoim orędziu o stanie Unii 16 września,
wyznaczyłoby to UE realną drogę do neutralności klimatycznej i przyniosło korzyści gospodarce UE.

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 wymagałoby
od instytucji UE i państw członkowskich podjęcia środków niezbędnych do osiągnięcia wspólnego celu
neutralności klimatycznej, z uwzględnieniem sprawiedliwości i solidarności między państwami
członkowskimi. Zmieniony wniosek zawiera cel polegający na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych w
UE o 55 % do 2030 r., co posłuży jako podstawa do wyznaczenia ścieżki redukcji emisji na lata 2030–2050.
Do 30 czerwca 2021 r. Komisja musiałaby dokonać przeglądu odpowiedniego prawodawstwa UE, aby
osiągnąć ten cel.

Plan w zakresie celów klimatycznych
Plan Komisji w zakresie celów klimatycznych określa zmieniony cel ograniczenia emisji o 55 % do 2030 r.
oraz zmiany legislacyjne i inicjatywy konieczne do osiągnięcia tego celu. Plan opiera się na ocenie skutków
zapowiedzianej w komunikacie w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, której zadaniem jest ocena
potrzeby i wykonalności zwiększenia celu na 2030 r., aby zapewnić zrównoważoną ścieżkę do osiągnięcia
celu neutralności klimatycznej do 2050 r. Działania skupiają się na zapewnieniu bezpiecznych i elastycznych
dostaw ekologicznej energii we wszystkich sektorach, przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania
na energię, zwłaszcza w budynkach, poprzez zaangażowanie obywateli i szybsze renowacje oraz
zapewnienie wystarczającej zdolności pochłaniania dwutlenku węgla, aby zrównoważyć pozostałe emisje
w 2050 r.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Wniosek został przekazany komisji ENVI. W swoim sprawozdaniu, przyjętym 11 września, wzywa ona 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.
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Komisja musiałaby sporządzić budżet UE związany z emisjami gazów cieplarnianych do 31 grudnia 2021 r.
i rozważyć wprowadzenie celu na 2040 r. Do czerwca 2022 r. utworzony zostałby niezależny naukowy organ
doradczy: Europejski Panel ds. Zmian Klimatu. Głosowanie na posiedzeniu plenarnym określiłoby
stanowisko Parlamentu w sprawie negocjacji trójstronnych po przyjęciu przez Radę jej stanowiska.
Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2020/0036(COD);
Komisja przedmiotowo właściwa: ENVI; Sprawozdawczyni:
Jytte Guteland (S&D, Szwecja). Więcej informacji można
znaleźć w briefingu z serii „Opracowywanie prawa UE”.
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