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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Zgodnie z zapowiedzią zawartą w 
komunikacie »Europejski Zielony Ład« 
Komisja w swoim komunikacie 
„Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 
2030 r. – Inwestowanie w przyszłość 
neutralną dla klimatu z korzyścią dla 
obywateli” oceniła unijny cel redukcji 
emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. na 
podstawie kompleksowej oceny skutków i 
z uwzględnieniem analizy zintegrowanych 
krajowych planów w dziedzinie energii i 
klimatu przedłożonych Komisji na 
podstawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199910. 
W świetle celu osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do 2050 r. należy ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych do 2030 r. i 
zwiększyć pochłanianie, tak aby emisje 
gazów cieplarnianych netto, tj. emisje po 
odliczeniu pochłaniania, zostały 
zmniejszone w całej gospodarce i na 
poziomie Unii o co najmniej 55 % do 2030 
r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. 
Ten nowy cel Unii na rok 2030 w 
dziedzinie klimatu jest kolejnym celem 
zgodnym z art. 2 pkt 11 rozporządzenia 
(UE) 2018/1999, a zatem zastępuje 
ogólnounijny cel w zakresie emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r. określony w 
tym punkcie. Poza tym Komisja powinna 
do 30 czerwca 2021 r. ocenić, w jaki 
sposób należałoby zmienić stosowne 
unijne akty prawne wdrażające cel na rok 

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2040 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Z uwagi na 
unijny cel, jakim jest osiągnięcie 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 
2050 r., zasadnicze znaczenie ma dalsze 
wzmocnienie działań w dziedzinie klimatu, 
w szczególności podwyższenie celu Unii 
wyznaczonego na 2030 r., tak aby 
osiągnąć redukcję emisji o 70 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r. W związku 
z tym Komisja powinna do 30 czerwca 
2021 r. ocenić, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające ten 
wyższy cel i inne odpowiednie przepisy 
unijne przyczyniające się do zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych i 
propagujące gospodarkę o obiegu 
zamkniętym.
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2030 w dziedzinie klimatu, aby osiągnąć 
taką redukcję emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana poprawki 48 komisji ENVI, aby zwiększyć cel na 2030 r. do 70 % redukcji emisji w 
porównaniu z poziomami z 1990 r. oraz dostosować się do 2040 r. do celu neutralności 
klimatycznej. W sprawozdaniu ONZ z 2019 r. w sprawie rozbieżności między potrzebami a 
perspektywami w zakresie redukcji emisji wykazano, że do 2030 r. należy obniżyć emisje o co 
najmniej 67 %, aby przyczynić się do osiągnięcia celu 1,5 C. Parlament Europejski nie może 
zaakceptować mniej ambitnego celu. Uwzględniamy również kwestę sprawiedliwości, biorąc 
pod uwagę odpowiedzialność UE za przyczynienie się w większym stopniu do realizacji tego 
zamierzenia oraz aby zapobiec przekroczeniu tego celu naukowego.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1 Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania Przedmiot i zakres stosowania

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy nieodwracalnego i stopniowego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 
pochłaniaczy naturalnych i innych w Unii.

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy nieodwracalnego, przewidywalnego i 
sprawnego ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych oraz poprawy ich 
pochłaniania za pomocą pochłaniaczy 
naturalnych w Unii zgodnie z celami 
klimatycznymi i środowiskowymi Unii.

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii 
do 2050 r., w dążeniu do osiągnięcia 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury określonego w art. 2 
porozumienia paryskiego, i przewidziano 
ramy służące osiągnięciu postępów 
w realizacji globalnego celu w zakresie 
adaptacji ustanowionego w art. 7 
porozumienia paryskiego. Określono 
również wiążący unijny cel redukcji emisji 
gazów cieplarnianych netto do 2030 r.

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii 
najpóźniej do 2040 r., w dążeniu do 
osiągnięcia długoterminowego celu 
dotyczącego temperatury określonego 
w art. 2 porozumienia paryskiego, 
i przewidziano ramy służące osiągnięciu 
postępów w realizacji globalnego celu 
w zakresie adaptacji ustanowionego 
w art. 7 porozumienia paryskiego. 
Określono również wiążący unijny cel 
redukcji emisji gazów cieplarnianych netto 
do 2030 r.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych wymienionych w części 2 
załącznika V do rozporządzenia (UE) 
2018/1999 oraz ich pochłaniania przez 
pochłaniacze naturalne lub inne.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych wymienionych w części 2 
załącznika V do rozporządzenia (UE) 
2018/1999 oraz ich pochłaniania przez 
pochłaniacze naturalne lub inne.
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Uwaga

Rok 2050 zastępuje się rokiem 2040 w całym tekście.

Uzasadnienie

The European Union must ensure that it contributes equitably to the Paris Agreement 1.5 
temperature goal. As such, it must aim for higher ambition and ensure there is no 
overshooting. It is possible to achieve climate neutrality by 2040 with the right finance flows, 
ambition and political will. Regarding “other sinks”, the Climate Law must aim to balance 
emissions through natural carbon sinks and concrete emissions reduction targets. If 
technological solutions emerge, then these should be in addition. Focusing on natural carbon 
sinks promotes nature-based solutions, including nature-based adaptation, and can promote 
biodiversity, rather than channelling money into not-yet existing technological solutions.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby osiągnąć cel neutralności 
klimatycznej określony w art. 2 ust. 1, 
wiążącym celem Unii w zakresie klimatu 
na 2030 r. jest zmniejszenie do 2030 r. 
emisji gazów cieplarnianych netto (emisje 
po odliczeniu pochłaniania) o co najmniej 
55 % w porównaniu z poziomami z 1990 r. 

1. Aby osiągnąć cel neutralności 
klimatycznej określony w art. 2 ust. 1, 
wiążącym celem Unii w zakresie klimatu 
na 2030 r. jest zmniejszenie do 2030 r. 
emisji gazów cieplarnianych w całej 
gospodarce o co najmniej 70 % w 
porównaniu z poziomami z 1990 r.

Or. en

Uzasadnienie

Jedyne zmiany poprawki 48 komisji ENVI polegają na zwiększeniu celu na 2030 r. do 70 % 
redukcji emisji w porównaniu z poziomami z 1990 r. oraz dostosowaniu się do 2040 r. do celu 
neutralności klimatycznej. W sprawozdaniu ONZ z 2019 r. w sprawie rozbieżności między 
potrzebami a perspektywami w zakresie redukcji emisji wykazano, że do 2030 r. należy 
obniżyć emisje o co najmniej 67 %, aby przyczynić się do osiągnięcia celu 1,5 C. Parlament 
Europejski nie może zaakceptować mniej ambitnego celu. Uwzględniamy również kwestę 
sprawiedliwości, biorąc pod uwagę odpowiedzialność UE za przyczynienie się w większym 
stopniu do realizacji tego zamierzenia oraz aby zapobiec przekroczeniu tego celu naukowego.


