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Celem niniejszej erraty jest dostosowanie tekstu proponowanego przez Komisję (lewa 
kolumna) do zmienionego wniosku Komisji z dnia 17 września 2020 r. (COM(2020)0563)

W projekcie rezolucji ustawodawczej pierwsze umocowanie otrzymuje brzmienie:

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2020)0080) oraz zmieniony wniosek (COM(2020)0563),

Poprawka 48 otrzymuje brzmienie:

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Zgodnie z zapowiedzią zawartą (17) Komisja w swoim komunikacie 
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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 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.

„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 2050 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 60 % 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.

__________________
9 COM (2020) 562.
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, 
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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).

Poprawka 74 otrzymuje brzmienie:

Poprawka 74

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 i innych 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 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.

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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Poprawka 75 otrzymuje brzmienie:

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2 Artykuł 2

Cel neutralności klimatycznej Cel neutralności klimatycznej

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć 
najpóźniej do 2050 r., tym samym 
zmniejszając emisje do poziomu zerowego 
netto w tym terminie.

1. Antropogeniczne emisje gazów 
cieplarnianych według ich źródeł oraz ich 
usuwanie przez pochłaniacze w całej Unii, 
uregulowane przez prawo Unii, należy 
zrównoważyć w Unii najpóźniej do 2050 
r., tym samym osiągając do tego czasu 
zerowy poziom emisji gazów 
cieplarnianych netto. Każde państwo 
członkowskie musi osiągnąć zerowy 
poziom emisji gazów cieplarnianych netto 
najpóźniej do 2050 r.

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi.

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają niezbędne 
środki, w oparciu o najlepsze dostępne 
aktualne dane naukowe, i udzielają 
wsparcia odpowiednio na poziomie 
unijnym oraz na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym, aby umożliwić 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1 w Unii i we 
wszystkich państwach członkowskich, 
z uwzględnieniem znaczenia wspierania 
sprawiedliwości i solidarności oraz 
sprawiedliwej transformacji w państwach 
członkowskich, spójności społecznej i 
gospodarczej, ochrony najsłabszych 
obywateli Unii oraz ważnej roli 
kształtowania, przywracania, ochrony i 
wzmacniania morskiej i lądowej 
bioróżnorodności, ekosystemów i 
pochłaniaczy dwutlenku węgla.

2a. Od dnia 1 stycznia 2051 r. w Unii i 
we wszystkich państwach członkowskich 
ilość gazów cieplarnianych usuwanych 
przez pochłaniacze ma być wyższa niż 
poziom emisji antropogenicznych.
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2b. Do dnia 31 maja 2023 r. Komisja, 
po przeprowadzeniu szczegółowej oceny 
skutków i z uwzględnieniem budżetu na 
emisje gazów cieplarnianych, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2a, zbada możliwości 
ustanowienia unijnego celu redukcji 
emisji gazów cieplarnianych do 2040 r. w 
porównaniu z 1990 r. oraz w stosownych 
przypadkach przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski 
ustawodawcze.
Badając opcje dotyczące celu 
klimatycznego na 2040 r., Komisja 
konsultuje się z ECCC oraz uwzględnia 
kryteria określone w art. 3 ust. 3.
2c. Najpóźniej 12 miesięcy po 
przyjęciu celu klimatycznego na 2040 r. 
Komisja przeanalizuje, w jaki sposób 
należy zmienić wszystkie unijne przepisy 
istotne dla osiągnięcia tego celu, i rozważy 
podjęcie niezbędnych środków, w tym 
przyjęcie wniosków ustawodawczych, 
zgodnie z Traktatami.

(W celu odzwierciedlenia zmienionej struktury zmienionego wniosku Komisji, ust. 3 i 4 
zostają skreślone z niniejszej poprawki i przeniesione do poprawki 100).

Poprawka 77 otrzymuje brzmienie:

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 Artykuł 3

Trajektoria prowadząca do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej

Trajektoria prowadząca do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 

1. Do 31 maja 2023 r. Komisja 
dokonuje oceny wariantów ustalenia 
orientacyjnej trajektorii na poziomie Unii, 
aby osiągnąć cel określony w art. 2 ust. 1, 
począwszy od unijnego celu klimatycznego 
na 2030 r. określonego w art. 2a ust. 1 i 
biorąc pod uwagę wiążący pośredni cel 
klimatyczny na rok 2040 określony w art. 
2 ust. 2b, a także w stosownych 
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globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej 
trajektorii.

przypadkach przedstawia wniosek 
ustawodawczy w tym celu.

1a. Po ustaleniu trajektorii, o której 
mowa w ust. 1, Komisja dokonuje jej 
przeglądu najpóźniej w terminie sześciu 
miesięcy od każdego globalnego 
przeglądu, o którym mowa w art. 14 
porozumienia paryskiego, począwszy od 
globalnego przeglądu w 2028 r. Komisja 
przedstawia wniosek ustawodawczy w celu 
dostosowania trajektorii, jeżeli w wyniku 
przeglądu uzna takie dostosowanie za 
stosowne.

2. Punktem wyjścia trajektorii jest cel 
Unii w zakresie klimatu na 2030 r. 
określony w art. 2a ust. 1.

2. Przedstawiając wnioski 
ustawodawcze w sprawie ustalenia 
trajektorii zgodnie z ust. 1, Komisja bierze 
pod uwagę unijny budżet emisji gazów 
cieplarnianych określający całkowitą 
pozostałą ilość emisji gazów 
cieplarnianych jako ekwiwalent 
dwutlenku węgla, który można 
wyemitować najpóźniej do 2050 r., bez 
narażania na szwank zobowiązań Unii 
wynikających z porozumienia paryskiego.

2a. Komisja przedstawia unijny budżet 
emisji gazów cieplarnianych w 
sprawozdaniu i przedkłada to 
sprawozdanie Parlamentowi i Radzie do 
31 grudnia 2021 r. Komisja udostępnia 
publicznie to sprawozdanie i metodę 
leżącą u jego podstaw.

3. Przy ustalaniu trajektorii zgodnie 
z ust. 1 Komisja bierze pod uwagę 
następujące kwestie:

3. Przy przedstawianiu wniosków 
ustawodawczych w sprawie ustalenia lub 
dostosowania trajektorii zgodnie 
z odpowiednio ust. 1 i 1a Komisja bierze 
pod uwagę następujące kryteria:

-a) najnowsze i najlepsze dostępne 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC, IPBES, ECCC i, w 
miarę możliwości, niezależnych organów 
doradczych ds. klimatu państw 
członkowskich;
-aa) koszty społeczne, gospodarcze i 
środowiskowe wynikające z niepodjęcia 
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działań lub z niewystarczających działań;
-ab) potrzebę zapewnienia wszystkim 
sprawiedliwej i uczciwej społecznie 
transformacji;

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą;
b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki;

b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki, w szczególności MŚP i 
sektorów najbardziej narażonych na 
ucieczkę emisji;
ba) ślad węglowy produktów 
końcowych i konsumpcji w Unii;

c) najlepszą dostępną technologię; c) najlepsze dostępne, opłacalne, 
bezpieczne i skalowalne technologie, 
zapewniające poszanowanie koncepcji 
neutralności technologicznej i unikanie 
możliwego efektu „lock-in”;

d) efektywność energetyczną, 
przystępność cenową energii i 
bezpieczeństwo dostaw;

d) efektywność energetyczną i zasadę 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, przystępność cenową energii, 
ograniczenie ubóstwa energetycznego i 
bezpieczeństwo dostaw;

da) potrzebę stopniowego wycofywania 
paliw kopalnych i dopilnowania, by 
zostały one zastąpione energią, 
materiałami i produktami odnawialnymi, 
wytwarzanymi w sposób zrównoważony;

e) uczciwość i solidarność między 
państwami członkowskimi;

e) uczciwość i solidarność między 
państwami członkowskimi;

f) potrzebę zapewnienia skuteczności 
środowiskowej i rozwoju w czasie;

f) potrzebę zapewnienia skuteczności 
środowiskowej i rozwoju w czasie;

fa) potrzebę zapewnienia 
zrównoważenia środowiskowego, w tym 
potrzebę stawienia czoła kryzysowi 
różnorodności biologicznej, a 
jednocześnie odtworzenia 
zdegradowanych ekosystemów i 
zapobiegania nieodwracalnym 
zniszczeniom ekosystemów w celu 
osiągnięcia unijnych celów dotyczących 
różnorodności biologicznej;
fb) zapewnienie z czasem stabilnych, 
długotrwałych i skutecznych pod 
względem ochrony klimatu naturalnych 
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pochłaniaczy dwutlenku węgla;
g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne;

g) potrzeby i możliwości inwestycyjne 
w zakresie innowacji zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) 2020/... 
[rozporządzenie w sprawie systematyki], 
przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyka 
związanego z aktywami osieroconymi.

h) potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była sprawiedliwa 
i uczciwa społecznie;
i) zmiany sytuacji międzynarodowej 
i działania podejmowane na rzecz 
realizacji długoterminowych celów 
porozumienia paryskiego i ostatecznego 
celu Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;
j) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC.

(lit. h) i j) w tekście Komisji stały się odpowiednio lit. -ab) i -a) w poprawce Parlamentu; 
lit. -ab) i -a) również zmieniono)

Dodaje się następującą poprawkę:

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)

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. Celem klimatycznym Unii na 
2030 r. jest redukcja emisji o 60% w 
porównaniu z 1990 r.

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 

2. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja oceni, w jaki sposób należałoby 
zmienić wszystkie unijne akty prawne 
istotne dla realizacji celu klimatycznego 
Unii na 2030 r. oraz inne właściwe 
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klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1, 
oraz rozważy wprowadzenie niezbędnych 
środków, w tym przyjęcie wniosków 
ustawodawczych zgodnie z Traktatami.

przepisy unijne promujące gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniające się do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, aby 
osiągnąć docelowy poziom redukcji emisji, 
o którym mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, oraz osiągnąć cel neutralności 
klimatycznej określony w art. 2 ust. 1, a 
także wprowadzi niezbędne środki, 
obejmujące przyjęcie wniosków 
ustawodawczych zgodnie z Traktatami. 
Komisja oceni w szczególności możliwości 
dostosowania emisji ze wszystkich 
sektorów, w tym z transportu lotniczego i 
morskiego, do celu klimatycznego na 
2030 r. i celu neutralności klimatycznej do 
2050 r., aby obniżyć te emisje do poziomu 
zerowego netto najpóźniej do 2050 r., oraz 
w stosownych przypadkach przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski ustawodawcze. Komisja zapewni 
odpowiednie zasoby na wszystkie 
inwestycje niezbędne do osiągnięcia 
celów, o których mowa w niniejszym 
ustępie.

(W celu odzwierciedlenia zmian strukturalnych w zmienionym wniosku Komisji, w prawej 
kolumnie  art. 2 ust. 3 i 4 zostały przeniesione z poprawki 75 i stały się odpowiednio art. 2a 

ust. 1 i 2 w niniejszej poprawce)

(Dotyczy wszystkich wersji językowych)


