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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

11.1.2018 A8-0402/312 

Poprawka  312 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Zarządzanie unią energetyczną 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Do dnia 1 stycznia 2019 r., a 

następnie co dziesięć lat, każde państwo 

członkowskie zgłasza Komisji 

zintegrowany plan krajowy w zakresie 

energii i klimatu. Plany te obejmują 

elementy określone w ust. 2 i w załączniku 

I. Pierwszy plan obejmuje okres od 2021 r. 

do 2030 r. Kolejne plany obejmują okres 

dziesięcioletni następujący bezpośrednio 

po zakończeniu okresu objętego 

poprzednim planem. 

1. W ciągu sześciu miesięcy od 

... [data wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia] i najpóźniej do dnia 1 

czerwca 2019 r. w odniesieniu do 

pierwszego planu oraz do dnia 1 stycznia 

2024 r., a następnie co dziesięć lat w 

odniesieniu do kolejnych planów, każde 

państwo członkowskie przedkłada Komisji 

zintegrowany plan krajowy w zakresie 

energii i klimatu obejmujący okres 

dziesięciu lat. Plany te obejmują elementy 

określone w ust. 2 i w załączniku I. 

Pierwszy plan obejmuje okres od 2021 r. 

do 2030 r. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W poprawce proponuje się zmianę w ust. 1 przy jednoczesnym poparciu dla wszystkich innych zmian we 

wniosku Komisji, przyjętych w popr. 59 przez komisje ITRE i ENVI. 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

11.1.2018 A8-0402/313 

Poprawka  313 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Zarządzanie unią energetyczną 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie opracowują 

i przekazują Komisji do dnia 1 stycznia 

2020 r., a następnie co 10 lat, 

długoterminowe strategie niskoemisyjności 

w perspektywie 50 lat, aby przyczynić się 

do: 

1. Państwa członkowskie oraz 

Komisja w imieniu Unii przyjmują do dnia 

1 stycznia 2020 r., a następnie co dziesięć 

lat, długoterminowe strategie w zakresie 

energii i klimatu w perspektywie 30 lat, 

aby przyczynić się do: 

Or. en 



 

AM\1143325PL.docx  PE614.329v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

11.1.2018 A8-0402/314 

Poprawka  314 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Zarządzanie unią energetyczną 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) wypełnienia zobowiązań Unii i 

państw członkowskich w ramach 

UNFCCC i porozumienia paryskiego w 

celu zmniejszenia antropogenicznych 

emisji gazów cieplarnianych lub poprawy 

usuwania ich przez pochłaniacze; 

a) wypełnienia zobowiązań Unii i 

państw członkowskich w ramach 

UNFCCC i porozumienia paryskiego w 

celu zmniejszenia antropogenicznych 

emisji gazów cieplarnianych lub poprawy 

usuwania ich przez pochłaniacze etapami 

co 10 lat; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Powyższa poprawka odpowiada poprawce 123 przyjętej przez komisje ITRE i ENVI. 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

11.1.2018 A8-0402/315 

Poprawka  315 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Zarządzanie unią energetyczną 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) osiągania długoterminowej redukcji 

emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy 

usuwania przez pochłaniacze we 

wszystkich sektorach zgodnie z celem 

Unii, jakim jest kosztowo efektywne 

zmniejszenie emisji do 2050 r. o 80–95 % 

w porównaniu z poziomem w 1990 r., w 

kontekście sugerowanych przez IPCC 

niezbędnych redukcji ze strony krajów 

rozwiniętych jako grupy. 

c) osiągania długoterminowej redukcji 

emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy 

usuwania przez pochłaniacze we 

wszystkich sektorach zgodnie z celem 

Unii, jakim jest kosztowo efektywne 

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 

w Unii oraz utrzymanie i poprawa – w 

stosownych przypadkach – usuwania 
przez pochłaniacze w ramach realizacji 

celów dotyczących temperatury, 

określonych w porozumieniu paryskim. 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

11.1.2018 A8-0402/316 

Poprawka  316 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Zarządzanie unią energetyczną 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) osiągania neutralnego pod 

względem emisji dwutlenku węgla systemu 

energetycznego w Unii. 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

11.1.2018 A8-0402/317 

Poprawka  317 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Zarządzanie unią energetyczną 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 2 – wprowadzenie  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Długoterminowe strategie 

niskoemisyjności obejmują: 

2. Długoterminowe strategie w 

zakresie klimatu i energii obejmują: 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

11.1.2018 A8-0402/318 

Poprawka  318 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Zarządzanie unią energetyczną 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) łączną redukcję emisji gazów 

cieplarnianych i poprawę usuwania przez 

pochłaniacze; 

a) łączną redukcję emisji gazów 

cieplarnianych i poprawę usuwania przez 

pochłaniacze zgodnie z porozumieniem 

paryskim; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

11.1.2018 A8-0402/319 

Poprawka  319 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Zarządzanie unią energetyczną 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) redukcję emisji i poprawę 

pochłaniania w poszczególnych sektorach, 

w tym w sektorach energii elektrycznej, 

przemysłu, transportu, sektorze budynków 

(mieszkalnych i usługowych), rolnictwa i 

użytkowania gruntów, zmiany 

użytkowania gruntów i leśnictwa 

(LULUCF); 

b) w celu obniżenia emisyjności – 

redukcję emisji gazów cieplarnianych i 

poprawę pochłaniania w poszczególnych 

sektorach, w tym między innymi w 

sektorach energii elektrycznej, przemysłu, 

transportu, sektorze ciepłowniczo-

chłodniczym oraz sektorze budynków 

(mieszkalnych i usługowych), rolnictwa i 

użytkowania gruntów, zmiany 

użytkowania gruntów i leśnictwa 

(LULUCF); 

Or. en 

Uzasadnienie 

Powyższa poprawka odpowiada poprawce 123 przyjętej przez komisje ITRE i ENVI. 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

11.1.2018 A8-0402/320 

Poprawka  320 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Zarządzanie unią energetyczną 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) oczekiwane postępy w 

przechodzeniu na gospodarkę o niskich 

poziomach emisji gazów cieplarnianych, w 

tym intensywność emisji gazów 

cieplarnianych, intensywność emisji CO2 

w przełożeniu na produkt krajowy brutto 

oraz strategie badań, rozwoju i innowacji w 

tej dziedzinie; 

c) oczekiwane postępy w 

przechodzeniu na gospodarkę o niskich 

poziomach emisji gazów cieplarnianych, w 

tym intensywność emisji gazów 

cieplarnianych, intensywność emisji CO2 

w przełożeniu na produkt krajowy brutto 

oraz strategie długoterminowych 

inwestycji, badań, rozwoju i innowacji w 

tej dziedzinie; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Powyższa poprawka odpowiada poprawce 123 przyjętej przez komisje ITRE i ENVI. 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

11.1.2018 A8-0402/321 

Poprawka  321 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Zarządzanie unią energetyczną 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) powiązania z innymi krajowymi 

planami długoterminowymi. 

d) w stosownych przypadkach – 

powiązania z innymi krajowymi celami 

długoterminowymi, planami oraz z innymi 

strategiami politycznymi, środkami i 

inwestycjami. 

Or. en 

 


