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Tobiszowski, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa 
Carrión, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew 
Kuźmiuk, Elżbieta Kruk, Beata Szydło, Witold Jan Waszczykowski
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Sprawozdanie A9-0162/2020
Jytte Guteland
Europejskie prawo o klimacie
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

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”9 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 

(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”9 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 w taki sposób, by 
negatywne skutki społeczno-gospodarcze 
transformacji w kierunku zerowych emisji 
zostały szybko i całkowicie zażegnane 
zgodnie z art. 194 TFUE. 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 
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punkcie. Poza tym Komisja powinna do 30 
czerwca 2021 r. ocenić, w jaki sposób 
należałoby zmienić stosowne unijne akty 
prawne wdrażające cel na rok 2030 w 
dziedzinie klimatu, aby osiągnąć taką 
redukcję emisji.

zastępuje ogólnounijny cel w zakresie 
emisji gazów cieplarnianych na 2030 r. 
określony w tym punkcie. Poza tym 
Komisja powinna, w stosownych 
przypadkach, do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, aby 
osiągnąć takie redukcje emisji.

______________ ______________
9 COM(2020)0562. 9 COM(2020)0562.

10 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z 
dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 
715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 1).   

10 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z 
dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 
715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 1).   
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w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0162/2020
Jytte Guteland
Europejskie prawo o klimacie
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii 
najpóźniej 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 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, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu 
konieczności sprawiedliwej transformacji 
siły roboczej przy założeniu, że innowacje 
i zrównoważoność w produkcji mogą 
pobudzać przemysł europejski w 
kluczowych segmentach rynku i w ten 
sposób chronić i tworzyć godne miejsca 
pracy wysokiej jakości. Określono również 
wiążący unijny cel redukcji emisji gazów 
cieplarnianych netto do 2030 r. 

Or. en
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Poprawka 136/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa 
Carrión, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-
Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Kruk, Beata Szydło
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0162/2020
Jytte Guteland
Europejskie prawo o klimacie
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a Artykuł 2a

Cel w zakresie klimatu na 2030 r. Cel w zakresie klimatu na 2030 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 netto (emisje 
po odliczeniu pochłaniania) o co najmniej 
55 % w porównaniu z poziomami z 1990 r.

1. Komisja przedstawia nowy wniosek 
w sprawie wiążącego celu Unii w zakresie 
klimatu na 2030 r. na podstawie decyzji 
Rady Europejskiej. 

2. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja dokona przeglądu stosownych 
unijnych aktów prawnych, aby umożliwić 
osiągnięcie celu określonego w ust. 1 
niniejszego artykułu oraz celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1, 
oraz rozważy wprowadzenie niezbędnych 
środków, w tym przyjęcie wniosków 
ustawodawczych zgodnie z Traktatami.

2. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w stosownych 
przypadkach, w jaki sposób należałoby 
zmienić wszystkie odpowiednie unijne 
akty prawne wdrażające cel Unii 
na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie celu 
określonego w ust. 1 niniejszego artykułu 
oraz celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1. Na podstawie 
oceny Komisja przygotowuje strategię 
wyszczególniającą środki, które należy 
przedsięwziąć na poziomie Unii, aby 
zapewnić uruchomienie odpowiednich 
zasobów umożliwiających dokonanie 
inwestycji niezbędnych do tego, by 
gospodarka Unii stała się neutralna dla 
klimatu. Strategia ta obejmuje przegląd 
istniejących mechanizmów 
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kompensacyjnych dla państw 
członkowskich o niższych dochodach i 
uwzględnia zwiększone obciążenia 
społeczno-gospodarcze związane z 
wysokimi poziomami ambicji w dziedzinie 
klimatu.

Or. en


