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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Europejskie prawo o klimacie jest kluczowym aktem prawnym unijnego Zielonego Ładu. Ma 
nie tylko przyczynić się do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej, lecz również wspierać 
wzrost gospodarczy i zatrudnienie w całej UE.  Jednocześnie przejście do neutralności 
klimatycznej musi być sprawiedliwe i inkluzywne.

Rolnictwo ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego w UE i na świecie, 
a zarazem jest sektorem, który jest najbardziej narażony na skutki zmiany klimatu. W 
związku z tym unijne prawo o klimacie przyczyni się do stworzenia ram dla odpowiednich 
instytucji UE i państw członkowskich, ułatwiających dostosowanie, wspierających odporność 
i rozwój niskoemisyjny w sposób niezagrażający produkcji żywności, zgodnie z art. 2 ust. 1 
lit. b porozumienia paryskiego. W artykule tym podkreślono potrzebę całościowego podejścia 
do działań w dziedzinie klimatu i produkcji żywności, uwzględniającego adaptację, 
odporność i łagodzenie skutków.

Rolnictwo i leśnictwo – jedyne sektory, które funkcjonują zarówno jako emitenci dwutlenku 
węgla, jak i jego pochłaniacze – należy też postrzegać jako istotną siłę napędową. Potrzebne 
są w nich szeroko zakrojone badania i rozwój w celu wykorzystania pełnego potencjału 
innowacji technologicznych. Istnieje zapotrzebowanie na szeroko zakrojone badania i rozwój 
w produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym w hodowli roślin na potrzeby nowych i bardziej 
odpornych upraw i traw, które pochłaniają więcej dwutlenku węgla, jak również na lepsze 
wykorzystanie biogazu i biomasy. Należy usprawnić procedury pomiaru emisji gazów 
cieplarnianych. 

Zasadnicze znaczenie ma usuwanie gazów cieplarnianych lub ujemne emisje. Obecnie 
usuwanie i redukcje emisji traktuje się na rynkach uprawnień do emisji dwutlenku węgla 
jednakowo. Jednak tona węgla usuniętego z atmosfery powinna być wyceniana inaczej niż 
tona węgla, która nie jest emitowana do atmosfery. W celu stymulowania rozwoju usuwania 
Komisja powinna zbadać możliwość oddzielnego handlu uprawnieniami do usuwania lub do 
ujemnych emisji na unijnych i światowych rynkach uprawnień do emisji dwutlenku węgla. 
Taki handel uprawnieniami do ujemnych emisji może się znacząco przyczynić do 
finansowania działań w związku ze zmianą klimatu.

Konieczne jest również promowanie i eksponowanie w UE, w tym w rolnictwie, produkcji o 
pozytywnym wpływie na klimat. Certyfikacja przez strony trzecie stanowi pragmatyczne 
podejście do trudnej kwestii i ma na celu uznanie dodatkowych wysiłków podejmowanych 
przez podmioty, w tym rolników i spółdzielnie, na rzecz zmniejszenia emisji CO2 w 
zrównoważonej produkcji żywności. Dzięki niej wszystkie państwa członkowskie 
stosowałyby również te same normy. 

Złożono szereg poprawek służących ulepszeniu rozporządzenia. Ich celem jest w 
szczególności:

• dopilnowanie, by cel neutralności klimatycznej został wyznaczony dla całej Unii i dla 
poszczególnych państw członkowskich, z myślą o zwiększeniu poziomu ambicji całej UE;

• ustanowienie „zasady spójności polityki” we wszystkich inicjatywach przewidzianych w 
Zielonym Ładzie; zgodnie z tą zasadą czynniki przewidziane w rozporządzeniu w kontekście 
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określenia trajektorii wiodącej do neutralności klimatycznej powinny mieć zastosowanie do 
wszystkich inicjatyw w ramach Zielonego Ładu;

• uwzględnienie tych samych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu 
niezbędnych środków na szczeblu unijnym i krajowym, w tym przy określaniu podziału 
redukcji emisji i usuwania między instrumentami politycznymi w ramach ETS i poza tym 
systemem; 

• w kontekście kryzysu związanego z COVID-19 zobowiązanie Komisji do uwzględnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego i przystępności cenowej żywności, a jednocześnie określenie 
trajektorii prowadzącej do neutralności klimatycznej;

• dopilnowanie, by Unia i państwa członkowskie ułatwiały rolnikom dostosowanie się do 
negatywnych skutków zmiany klimatu, wspierały odporność na zmianę klimatu i rozwój 
niskoemisyjny w sposób niezagrażający produkcji żywności;

• dopilnowanie, by po ocenie potrzeby ustalenia pośredniego wiążącego celu na rok 2040 
Komisja przedłożyła wniosek ustawodawczy określający wartości, które należy osiągnąć do 
2040 r., a także wszelkie inne niezbędne środki;

• zapewnienie certyfikacji przez strony trzecie w celu ustalenia w UE wspólnej normy 
produkcji o pozytywnym wpływie na klimat; ustanowienie wspólnych norm jest też 
sposobem nagradzania rolników i spółdzielni za sukcesy w produkowaniu więcej mniejszym 
nakładem środków i tym samym w ograniczaniu śladu klimatycznego produkcji;

• zapewnienie wymogu szukania alternatyw dla gospodarki opartej na paliwach kopalnych. 
Ekologiczna gospodarka o obiegu zamkniętym zapewnia materiały odnawialne, które mogą 
zastąpić surowce kopalne.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej złożył również poprawkę, w której wezwano Komisję 
do określenia trajektorii wiodącej do neutralności klimatycznej za pośrednictwem wniosku 
ustawodawczego, a nie aktu delegowanego. Taki akt delegowany dotyczyłby istotnych 
elementów rozporządzenia, które jako takie nie mogą być przedmiotem aktu delegowanego. 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa również, że ważne jest wyselekcjonowanie 
racjonalnych koncepcji biznesowych i opracowanie planów działania we współpracy z 
przyszłymi przedsiębiorcami starającymi się wejść na nowe rynki. Na szczeblu regionalnym 
należy stworzyć sieć wsparcia dla nowo powstających przedsiębiorstw w formie 
dostosowanych do potrzeb szkoleń i usług doradczych.

Ponadto, biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe, sprawozdawca komisji opiniodawczej nie 
zdołał włączyć w prace nad niniejszym projektem opinii innych grup politycznych ani 
zainteresowanych stron. Wszelkie uwagi będą mile widziane i zostaną uwzględnione przy 
opracowywaniu poprawek kompromisowych. 

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
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Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem strategii 
jest również ochrona, zachowanie 
i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie.

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Europejskie 
prawo o klimacie jest kluczowym aktem 
ustawodawczym Europejskiego Zielonego 
Ładu. W związku z tym powinno ono 
wspierać zrównoważony wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie w całej Unii, a 
jednocześnie zapewnić osiągnięcie celu 
neutralności klimatycznej. Celem nowej 
strategii na rzecz wzrostu gospodarczego 
jest również ochrona, zachowanie 
i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie, ze 
szczególnym uwzględnieniem obszarów 
wiejskich, oddalonych i miejskich.

__________________ __________________
19 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

19 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019)0640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Sprawozdanie specjalne 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) na temat wpływu 
globalnego ocieplenia o 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej i związanych z nim 
globalnych scenariuszy emisji gazów 
cieplarnianych20 stanowi solidną podstawę 
naukową do przeciwdziałania zmianom 
klimatu i wskazuje, że potrzebna jest 
intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu. Potwierdza ono, że należy jak 
najszybciej ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych i że w szczególności w celu 
zmniejszenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych należy ograniczyć zmianę 
klimatu do 1,5 °C. Globalne sprawozdanie 
z oceny21 Międzyrządowej Platformy 
Naukowo-Politycznej w sprawie 
Różnorodności Biologicznej 
i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) 
z 2019 r. wskazuje na to, że na całym 
świecie dochodzi do utraty różnorodności 
biologicznej, a zmiana klimatu jest trzecią 
w kolejności najważniejszą przyczyną 
utraty bioróżnorodności22.

(2) Sprawozdanie specjalne 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) na temat wpływu 
globalnego ocieplenia o 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej i związanych z nim 
globalnych scenariuszy emisji gazów 
cieplarnianych20 stanowi solidną podstawę 
naukową do przeciwdziałania zmianom 
klimatu i wskazuje, że potrzebna jest 
intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu. Potwierdza ono, że należy jak 
najszybciej ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych i że w szczególności w celu 
zmniejszenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych należy ograniczyć zmianę 
klimatu do 1,5 °C. Globalne sprawozdanie 
z oceny21 Międzyrządowej Platformy 
Naukowo-Politycznej w sprawie 
Różnorodności Biologicznej 
i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) 
z 2019 r. wskazuje, że zrównoważone 
wykorzystanie przyrody będzie miało 
zasadnicze znaczenie dla przystosowania 
się do niebezpiecznej antropogenicznej 
ingerencji w system klimatyczny i 
łagodzenia jej skutków oraz że na całym 
świecie dochodzi do utraty różnorodności 
biologicznej, a zmiana klimatu jest trzecią 
w kolejności najważniejszą przyczyną 
utraty bioróżnorodności i ekosystemów22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5 °C.  
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5 °C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 

20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5 °C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5° C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
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response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, i T. Waterfield (eds.)].

response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, i T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Europejska Agencja Środowiska – 
„Europejskie środowisko – stan i prognozy 
na 2020 r.” (Luksemburg: Urząd Publikacji 
UE, 2019 r.).

22 Europejska Agencja Środowiska – 
„Europejskie środowisko – stan i prognozy 
na 2020 r.” (Luksemburg: Urząd Publikacji 
UE, 2019 r.).

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby przyczynić się do 
transformacji gospodarczej i społecznej, 
zatrudnienia, wzrostu gospodarczego oraz 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, jak również do tego, by 
w sprawiedliwy i racjonalny pod 
względem kosztów sposób zmierzać do 
osiągnięcia celu dotyczącego temperatury 
przewidzianego w porozumieniu paryskim 
z 2015 r. w sprawie zmiany klimatu 
wieńczącym 21. Konferencję Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(„porozumienie paryskie”), pierwszorzędne 
znaczenie ma ustalony długoterminowy 
cel.

(3) Aby przyczynić się do 
transformacji gospodarczej i społecznej, do 
utrzymania i tworzenia zatrudnienia, 
wzrostu gospodarczego oraz osiągnięcia 
celów zrównoważonego rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak 
również do zapewnienia sprawiedliwej i 
racjonalnej pod względem kosztów 
transformacji z myślą o osiągnięciu celu 
dotyczącego temperatury przewidzianego 
w porozumieniu paryskim z 2015 r. w 
sprawie zmiany klimatu wieńczącym 21. 
Konferencję Stron Ramowej Konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian 
Klimatu („porozumienie paryskie”), 
pierwszorzędne znaczenie ma ustalony 
długoterminowy cel.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4



PE650.646v02-00 8/50 AD\1211640PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W porozumieniu paryskim 
wyznaczono długofalowy cel polegający 
na utrzymaniu wzrostu temperatury na 
świecie na poziomie znajdującym się 
znacznie poniżej 2 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej oraz do 
kontynuowanie działań na rzecz 
utrzymania go poniżej 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej23, oraz podkreślono 
znaczenie przystosowania się do 
negatywnych skutków zmiany klimatu24 
oraz dopilnowania, by przepływy 
finansowe były spójne z kierunkiem 
działań na rzecz niskiego poziomu emisji 
gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego 
na zmianę klimatu25.

(4) W porozumieniu paryskim 
wyznaczono długofalowy cel polegający 
na utrzymaniu wzrostu temperatury na 
świecie na poziomie znajdującym się 
znacznie poniżej 2 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej oraz do 
kontynuowanie działań na rzecz 
utrzymania go poniżej 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej23, oraz podkreślono 
znaczenie przystosowania się do 
negatywnych skutków zmiany klimatu24, 
wspierania odporności na zmianę klimatu 
i rozwoju niskoemisyjnego, w tym dzięki 
przystosowywaniu się i łagodzeniu 
skutków w rolnictwie, w sposób 
wzmacniający odporność, produkcję 
żywności i bezpieczeństwo żywnościowe w 
UE oraz dopilnowania, by przepływy 
finansowe były spójne z kierunkiem 
działań na rzecz niskiego poziomu emisji 
gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego 
na zmianę klimatu25.

__________________ __________________
23 Art. 2 ust.1 lit. a) porozumienia 
paryskiego.

23 Art. 2 ust.1 lit. a) porozumienia 
paryskiego.

24 Art. 2 ust.1 lit. b) porozumienia 
paryskiego.

24 Art. 2 ust.1 lit. b) porozumienia 
paryskiego.

25 Art. 2 ust.1 lit. c) porozumienia 
paryskiego.

25 Art. 2 ust.1 lit. c) porozumienia 
paryskiego.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Działania w dziedzinie klimatu 
podejmowane przez Unię i państwa 
członkowskie powinny mieć na celu 
ochronę ludzi i naszej planety, dobrobytu, 
dostatku, zdrowia, integralności 

(5) Działania w dziedzinie klimatu 
podejmowane przez Unię i państwa 
członkowskie powinny mieć na celu 
ochronę ludzi i naszej planety, dobrobytu, 
dostatku, zdrowia, rolnictwa Unii i 
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ekosystemów i różnorodności biologicznej 
przed zagrożeniem wynikającym ze 
zmiany klimatu, w kontekście agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 
i w dążeniu do realizacji celów 
porozumienia paryskiego, oraz w celu 
osiągnięcia jak największego dobrobytu 
w granicach planety oraz zwiększenia 
odporności i zmniejszenia wrażliwości 
społeczeństwa na zmianę klimatu.

systemów żywnościowych, obszarów 
wiejskich, leśnictwa, integralności 
ekosystemów i różnorodności biologicznej 
przed zagrożeniem wynikającym ze 
zmiany klimatu, w kontekście agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i w 
dążeniu do realizacji celów porozumienia 
paryskiego, oraz w celu osiągnięcia jak 
największego dobrobytu w granicach 
planety oraz zwiększenia odporności i 
zmniejszenia wrażliwości społeczeństwa 
na zmianę klimatu. Właściwie 
wspomagane finansowo i technologicznie 
sektory rolnictwa i leśnictwa są 
nieodłączną częścią rozwiązania 
służącego osiągnięciu celów unijnych, 
zwłaszcza dzięki ich zdolności do 
pochłaniania CO2.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. 
Z uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej i celów porozumienia 
paryskiego powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki, ze 
szczególnym naciskiem na ograniczenie 
emisji z paliw kopalnych. Z uwagi na 
wpływ produkcji i zużycia energii na 
poziom emisji gazów cieplarnianych, 
niezbędne jest przejście na zrównoważone, 
przystępne cenowo i bezpieczne dostawy 
energii oparte na sprawnie i efektywnie 
działającym wewnętrznym rynku energii. 
Ważnymi czynnikami napędzającymi 
realizację celu neutralności klimatycznej są 
również transformacja cyfrowa, szerszy 
dostęp do innowacji technologicznych 
oraz badania i rozwój. Rolnictwo i 
leśnictwo – jedyne sektory, które 
funkcjonują zarówno jako emitenci 
dwutlenku węgla, jak i jego pochłaniacze 
– należy też postrzegać jako istotną siłę 
napędową. Potrzebne są w nich szeroko 
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zakrojone badania i rozwój w celu 
wykorzystania pełnego potencjału 
istniejących rozwiązań oraz całej gamy 
innowacji. Szczególną uwagę należy 
również zwrócić na zastąpienie 
materiałów wykorzystujących paliwa 
kopalne materiałami odnawialnymi i 
biopaliwami, pochodzącymi z leśnictwa i 
rolnictwa, a także materiałami 
niskoemisyjnymi. Komisja powinna 
przedstawić definicję naturalnych i 
innych pochłaniaczy dwutlenku węgla.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W celu zapewnienia większej 
jasności Komisja powinna przedstawić 
definicję naturalnych i innych 
pochłaniaczy dwutlenku węgla.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Poza tym w swoim komunikacie 
z dnia 28 listopada 2018 r. zatytułowanym 
„Czysta planeta dla wszystkich: 
Europejska długoterminowa wizja 
strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki” Komisja 
przedstawiła wizję osiągnięcia zerowych 
emisji gazów cieplarnianych netto w Unii 
do 2050 r. w drodze sprawiedliwej 
społecznie i racjonalnej pod względem 
kosztów transformacji.

(8) Poza tym w swoim komunikacie 
z dnia 28 listopada 2018 r. zatytułowanym 
„Czysta planeta dla wszystkich: 
Europejska długoterminowa wizja 
strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki” Komisja 
przedstawiła wizję osiągnięcia zerowych 
emisji gazów cieplarnianych netto w Unii 
do 2050 r. w drodze sprawiedliwej 
społecznie i racjonalnej pod względem 
kosztów transformacji. W tej sytuacji, 
jeżeli do 2050 r. liczba ludności na świecie 
wzrośnie o 30 %, sektor rolnictwa odegra 
kluczową rolę, zapewniając wystarczającą 
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ilość żywności, aby uniknąć ewentualnego 
kryzysu.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Unia jest światowym liderem 
w przechodzeniu na neutralność 
klimatyczną i zdecydowanie dąży do 
wyznaczenia ambitniejszych celów w skali 
światowej oraz wzmocnienia globalnej 
reakcji na zmiany klimatu, wykorzystując 
do tego celu wszelkie narzędzia, jakimi 
dysponuje, w tym dyplomację klimatyczną.

(10) Unia jest światowym liderem 
w przechodzeniu na neutralność 
klimatyczną i zdecydowanie dąży do jej 
osiągnięcia w sprawiedliwy, uczciwy 
społecznie i integracyjny sposób, a także 
do wyznaczenia ambitniejszych celów 
w skali światowej oraz wzmocnienia 
globalnej reakcji na zmiany klimatu, 
wykorzystując do tego celu wszelkie 
narzędzia, jakimi dysponuje, w tym 
dyplomację klimatyczną, politykę 
handlową i zewnętrzne działania w 
dziedzinie klimatu, aby wspierać 
uruchamianie globalnych środków 
finansowych na rzecz klimatu we 
wszystkich sektorach, w szczególności w 
odniesieniu do łagodzenia skutków 
zmiany klimatu w rolnictwie i 
przystosowania się do niej w krajach 
rozwijających się, które są w gorszej 
sytuacji z powodu braku dostępu do 
takiego finansowania32a. Aby uniknąć 
zjawiska importowanych zanieczyszczeń i 
podnosić standardy produkcji swoich 
partnerów handlowych, Unia dostosowuje 
swoją politykę handlową, czuwa nad 
przenoszeniem jej zasad do organów 
wielostronnych oraz nad ich 
urzeczywistnianiem w dwustronnych 
umowach handlowych, w których dostęp 
do rynku europejskiego musi być 
systematycznie warunkowany 
podnoszeniem standardów produkcji we 
wszystkich sektorach, a szczególnie w 
rolnictwie.

__________________
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32a 
http://www.fao.org/3/CA2698EN/ca2698e
n.pdf

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Parlament Europejski wezwał do 
koniecznego przekształcenia 
społeczeństwa europejskiego 
w społeczeństwo neutralne dla klimatu 
najpóźniej do 2050 r., tak by stało się ono 
przykładem europejskiego sukcesu33, 
i ogłosił, że na świecie panuje kryzys 
klimatyczny i środowiskowy34. W swoich 
konkluzjach z dnia 12 grudnia 2019 r.35 
Rada Europejska przyjęła cel polegający na 
osiągnięciu neutralności klimatycznej 
w Unii do 2050 r., zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego, i potwierdziła, 
że niezbędne jest ustanowienie ram 
umożliwiających realizację tego celu, oraz 
że transformacja będzie wymagała 
znacznych nakładów publicznych 
i prywatnych. Rada Europejska zwróciła 
się również do Komisji o przygotowanie 
wniosku w sprawie długoterminowej 
strategii Unii jak najwcześniej w 2020 r., 
aby Rada mogła ją przyjąć i przedłożyć do 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

(11) Parlament Europejski wezwał do 
koniecznego przekształcenia 
społeczeństwa europejskiego 
w społeczeństwo neutralne dla klimatu 
najpóźniej do 2050 r., tak by stało się ono 
przykładem europejskiego sukcesu33, 
i ogłosił, że na świecie panuje kryzys 
klimatyczny i środowiskowy34. W swoich 
konkluzjach z dnia 12 grudnia 2019 r.35 
Rada Europejska przyjęła cel polegający na 
wspólnym osiągnięciu neutralności 
klimatycznej w Unii do 2050 r., zgodnie 
z celami porozumienia paryskiego, 
i potwierdziła, że niezbędne jest 
ustanowienie ram umożliwiających 
realizację tego celu, oraz że transformacja 
będzie wymagała znacznych nakładów 
publicznych i prywatnych. Następnie – w 
pierwszym kwartale 2020 r. – w Europę 
uderzyła pandemia COVID-19, 
wywierając poważny wpływ społeczno-
gospodarczy i niepewność co do 
odbudowy. Rada Europejska zwróciła się 
również do Komisji o przygotowanie 
wniosku w sprawie długoterminowej 
strategii Unii jak najwcześniej w 2020 r., 
aby Rada mogła ją przyjąć i przedłożyć do 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

_________________ _________________
33 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)).

33 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)).

34 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 34 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
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z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
alarmującej sytuacji klimatycznej 
i środowiskowej (2019/2930(RSP)).

z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
alarmującej sytuacji klimatycznej 
i środowiskowej (2019/2930(RSP)).

35 Konkluzje przyjęte przez Radę 
Europejską na posiedzeniu w dniu 12 
grudnia 2019 r., EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

35 Konkluzje przyjęte przez Radę 
Europejską na posiedzeniu w dniu 12 
grudnia 2019 r., EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2050 r. Do osiągnięcia ogólnounijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie państwa 
członkowskie, a Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny wprowadzić 
środki niezbędne do realizacji tego celu. 
Działania na poziomie Unii będą stanowić 
istotną część działań potrzebnych do 
osiągnięcia tego celu.

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych na 
poziomie Unii do 2050 r., stosując metody 
naturalne i technologiczne oraz stopniowo 
odchodząc od wykorzystywania zasobów 
kopalnych. Do osiągnięcia ogólnounijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r. 
wszystkie państwa członkowskie powinny 
dążyć wspólnie, a każde państwo 
członkowskie powinno starać się osiągnąć 
neutralność klimatyczną indywidualnie 
przy wsparciu wspólnych działań Unii. 
Państwa członkowskie, Parlament 
Europejski, Rada i Komisja powinny 
wprowadzić środki niezbędne do realizacji 
tego celu, w tym rozważyć możliwość 
oddzielnego handlu jednostkami 
uprawnień do ujemnych emisji i ustalania 
ich cen na rynkach uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla. Działania na poziomie 
Unii będą stanowić istotną część działań 
potrzebnych do osiągnięcia tego celu. 
Szczególnie ważne jest znalezienie 
sposobów mierzenia i określania 
dokładnych wskaźników sekwestracji 
dwutlenku węgla w glebie, drugiej pod 
względem wielkości (choć tymczasowej) 
rezerwie dwutlenku węgla po oceanach. 
Aby dokonywać pomiaru postępów i 
konkretnego wpływu na środowisko 
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decyzji podejmowanych w obszarze 
zmiany klimatu, Komisja powinna 
posiłkować się operacyjnymi środkami i 
narzędziami nadzoru emisji gazów 
cieplarnianych, w tym unijnym 
programem obserwacji i monitorowania 
Ziemi Copernicus.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Unia powinna stale zapewniać 
odpowiednie zasoby budżetowe przez 
specjalne programy sektorowe, zarówno w 
najbliższej przyszłości, jak i w 
perspektywie długoterminowej, na rzecz 
płatności wyrównawczych i nagród 
finansowych dla rolników za dostarczanie 
dóbr publicznych, takich jak sekwestracja 
dwutlenku węgla.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Dostosowanie się do zmiany 
klimatu jest kluczowym elementem 
długoterminowej, światowej reakcji na tę 
zmianę. Dlatego państwa członkowskie 
i Unia powinny zwiększyć swoje zdolności 
adaptacyjne, wzmocnić odporność 
i zmniejszyć wrażliwość na zmianę klimatu 
zgodnie z art. 7 porozumienia paryskiego, 
jak również zmaksymalizować korzyści 
płynące z innych polityk i prawodawstwa 
dotyczących środowiska. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć 
kompleksowe krajowe strategie i plany w 
zakresie przystosowania się do zmiany 

(14) Dostosowanie się do zmiany 
klimatu jest kluczowym elementem 
długoterminowej, światowej reakcji na tę 
zmianę. Dlatego państwa członkowskie 
i Unia powinny zwiększyć swoje zdolności 
adaptacyjne, wzmocnić odporność 
i zmniejszyć wrażliwość na zmianę klimatu 
zgodnie z art. 2 i 7 porozumienia 
paryskiego, jak również zmaksymalizować 
korzyści płynące z innych polityk 
i prawodawstwa dotyczących środowiska, z 
uwzględnieniem wrażliwych sektorów, 
takich jak rolnictwo i leśnictwo, które są 
bezpośrednio dotknięte negatywnymi 
skutkami zmiany klimatu pod względem 
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klimatu. wzrostu, zatrudnienia i produkcji. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć 
kompleksowe krajowe strategie i plany w 
zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu, odzwierciedlające sytuację na ich 
terytorium krajowym. W rolnictwie 
przystosowanie się, odporność i 
wychwytywanie dwutlenku węgla w 
biomasie i glebach zależą również od 
polityki dostępności i magazynowania 
wody.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne i 
przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 
sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 
i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan i 
zdrowie obywateli; koszt nieodwracalnej 
zmiany ekosystemów spowodowanej 
zmianą klimatu; dobrobyt społeczeństwa i 
konkurencyjność gospodarki, w tym 
rolnictwa; koszty środowiskowe, społeczne 
i gospodarcze wynikające z niepodjęcia 
lub opóźnienia działań w dziedzinie 
klimatu; maksymalizowanie wydajności 
energetycznej i zasobooszczędności; 
bezpieczeństwo energetyczne i 
żywnościowe w UE oraz przystępność 
cenową energii i żywności; przejście na 
ekologiczną gospodarkę o obiegu 
zamkniętym; dostosowanie systemów 
produkcyjnych Unii, zwłaszcza w sektorze 
rolnictwa; sprawiedliwość wobec 
wszystkich państw członkowskich 
i solidarność z nimi oraz sprawiedliwość 
i solidarność w obrębie państw 
członkowskich, poprzez uwzględnienie ich 
możliwości ekonomicznych, sytuacji 
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i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

krajowej, w szczególności udziału 
ilościowego ich obszarów chronionych w 
sieci Natura 2000 oraz obszarów 
zalesionych, a także potrzeby stopniowej 
konwergencji; potrzebę dopilnowania, by 
transformacja była sprawiedliwa i uczciwa 
społecznie, by uwzględniała wszystkie 
terytoria oraz zapewniała równe 
traktowanie obszarów i społeczności 
wiejskich i miejskich; najlepszą dostępną 
wiedzę naukową, zwłaszcza ustalenia 
zgłoszone przez IPCC; potrzebę 
uwzględnienia ryzyka związanego ze 
zmianą klimatu w decyzjach dotyczących 
inwestycji i planowania; efektywność pod 
względem kosztów i neutralność 
technologiczną w dążeniu do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia 
pochłaniania oraz zwiększenia odporności; 
wraz z upływem czasu dalszy rozwój 
integralności środowiskowej i wzrost 
poziomu ambicji.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Lasy odgrywają zasadniczą rolę w 
przechodzeniu na neutralność 
klimatyczną. Zrównoważona i przyjazna 
dla środowiska gospodarka leśna ma 
zasadnicze znaczenie dla ciągłości 
pochłaniania gazów cieplarnianych z 
atmosfery; pozwala również na 
dostarczanie odnawialnych i przyjaznych 
dla klimatu surowców na produkty 
drzewne, które magazynują dwutlenek 
węgla i mogą stanowić substytut 
materiałów i paliw kopalnych. „Potrójna 
rola” lasów (pochłanianie, 
magazynowanie i zastępowanie) 
przyczynia się do zmniejszenia emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery, a 
jednocześnie zapewnia dalszy wzrost 
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lasów i świadczenie wielu innych usług.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Przejście na neutralność 
klimatyczną wymaga zmian w całym 
spektrum polityki oraz wspólnego 
działania we wszystkich sektorach 
gospodarki i ze strony wszystkich grup 
społeczeństwa, o czym mówi komunikat 
Komisji „Europejski Zielony Ład”. 
W swoich konkluzjach z dnia 12 grudnia 
2019 r. Rada stwierdziła, że wszystkie 
istotne przepisy i polityki UE muszą być 
spójne z celem neutralności klimatycznej 
i muszą przyczyniać się do jego 
osiągnięcia, przy jednoczesnym 
poszanowaniu równych warunków 
działania, i zwróciła się do Komisji 
o zbadanie, czy wymaga to dostosowania 
istniejących przepisów.

(16) Przejście na neutralność 
klimatyczną wymaga zmian w całym 
spektrum polityki oraz wspólnego 
działania we wszystkich sektorach 
gospodarki i ze strony wszystkich grup 
społeczeństwa, a wszystkie polityki UE 
powinny przyczyniać się do ochrony i 
przywracania naturalnego kapitału 
Europy, o czym mówi komunikat Komisji 
„Europejski Zielony Ład”. W swoich 
konkluzjach z dnia 12 grudnia 2019 r. 
Rada stwierdziła, że wszystkie istotne 
przepisy i polityki UE muszą być spójne 
z celem neutralności klimatycznej i muszą 
przyczyniać się do jego osiągnięcia, przy 
jednoczesnym poszanowaniu równych 
warunków działania, i zwróciła się do 
Komisji o zbadanie, czy wymaga to 
dostosowania istniejących przepisów. 
Uwzględniając to ostatnie zalecenie, 
Komisja powinna dokonać przeglądu 
prawodawstwa dotyczącego materiałów i 
produktów, aby promować stosowanie 
materiałów odnawialnych i 
niskoemisyjnych, które korzystnie 
wpływają na klimat, działając jako 
pochłaniacze gazów cieplarnianych lub 
częściowo zastępując materiały oparte na 
paliwach kopalnych. Polityka Unii 
powinna być kształtowana w taki sposób, 
aby minimalizować ryzyko ucieczki emisji 
we wszystkich sektorach.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Sprawozdanie specjalne IPCC w 
sprawie globalnego ocieplenia o 1,5 °C 
wzywa do celu netto, jakim jest 
neutralność emisyjna do 2050 r., a po tym 
roku zeroemisyjność netto gazów innych 
niż CO2, aby ograniczyć globalne 
ocieplenie do około 1,5 °C; Unia stała się 
bardziej ambitna, ponieważ wzywa do 
uwzględnienia w celu netto, jakim jest 
neutralność emisyjna do 2050 r. emisji, 
wszystkich gazów cieplarnianych, w tym 
gazów, które krótko utrzymują się w 
atmosferze.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Wydatki przyjazne dla klimatu, 
uwzględnione w całych wieloletnich 
ramach finansowych i Europejskim 
Funduszu Odbudowy, powinny wspierać 
również sektor użytkowania gruntów, 
promować ekologiczne i odporne na 
zmianę klimatu aktywne gospodarowanie 
gruntami, przyczyniać się do realizacji 
celu zasadzenia 3 miliardów drzew na 
obszarach rolniczych i miejskich, a także 
do realizacji celów Unii w zakresie 
restytucji i ścisłej ochrony środowiska.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16c) Przy przechodzeniu na neutralność 
nie można pominąć sektora rolnictwa, 
jedynego sektora produkcyjnego 
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mogącego magazynować dwutlenek 
węgla. Długoterminowe magazynowanie 
gwarantują zwłaszcza leśnictwo, 
ustabilizowane łąki i uprawy wieloletnie.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16d) Sprawozdanie specjalne IPCC w 
sprawie globalnego ocieplenia o 1,5 °C 
przyznaje, że różne gazy cieplarniane 
mają różne cykle życia, a niektóre gazy 
utrzymują się w atmosferze dłużej niż 
inne. Metan biogeniczny, produkowany 
przez zwierzęta gospodarskie, ma krótszy 
cykl życia niż CO2, co należy uwzględnić 
w ambicjach UE w dziedzinie klimatu. 
Wysiłki na rzecz osiągnięcia neutralności 
klimatycznej powinny uwzględniać pilną 
potrzebę zmniejszenia emisji CO2 do 
atmosfery.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16e) W środowisku naukowym toczy się 
debata na temat wspólnego miernika 
współczynnika globalnego ocieplenia, w 
szczególności w odniesieniu do gazów 
krótko utrzymujących się w atmosferze, 
takich jak metan biogeniczny. Skutki 
ekwiwalentu CO2 zasługują na dalszą 
analizę i właściwe jest opracowanie 
solidnej i popartej dowodami strategii 
mającej na celu ograniczenie emisji 
gazów krótko utrzymujących się w 
atmosferze.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 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. Do września 
2020 r. Komisja powinna, w oparciu 
o kompleksową ocenę skutków 
i z uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50–55 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne skorygowanie unijnego 
celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, aby 
osiągnąć redukcję emisji na poziomie 50 – 
55 % w porównaniu z 1990 r.

(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 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
i celu ochrony i przywracania kapitału 
naturalnego UE powinny przyczynić się 
wszystkie obszary polityki Unii i wszystkie 
sektory powinny odegrać w tym swoją 
rolę. Do września 2020 r. Komisja 
powinna, w oparciu o kompleksową ocenę 
skutków i z uwzględnieniem dokonanej 
przez siebie analizy zintegrowanych 
krajowych planów w dziedzinie energii 
i klimatu, przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50–55 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne skorygowanie unijnego 
celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, aby 
osiągnąć redukcję emisji na poziomie 50 – 
55 % w porównaniu z 1990 r.

_________________ _________________
36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 

36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
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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).

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).

Uzasadnienie

Należy wspomnieć o przekrojowym celu ochrony i przywrócenia kapitału naturalnego, 
ponieważ istnieją rozwiązania korzystne dla wszystkich stron w odniesieniu do klimatu i 
środowiska, lecz również błędne rozwiązania, które potęgują kryzys związany z ochroną 
środowiska i bioróżnorodnością. Europejskie prawo o klimacie powinno promować 
rozwiązania korzystne dla wszystkich.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby Unia i państwa członkowskie 
pozostały na właściwej drodze do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
i postępów w zakresie przystosowania się 
do zmiany klimatu, Komisja powinna 
regularnie oceniać dokonane postępy. 
Jeżeli zbiorowe postępy poczynione przez 
państwa członkowskie w dążeniu do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
lub w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu będą niewystarczające lub 
jeżeli unijne środki będą niespójne z celem 
neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu, Komisja powinna 
wprowadzić niezbędne środki zgodnie z 

(18) Z poszanowaniem zasady 
pomocniczości oraz aby Unia i państwa 
członkowskie pozostały na właściwej 
drodze do osiągnięcia celu neutralności 
klimatycznej i postępów w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu, 
Komisja powinna regularnie oceniać 
dokonane postępy. Jeżeli zbiorowe postępy 
poczynione przez państwa członkowskie w 
dążeniu do osiągnięcia celu neutralności 
klimatycznej lub w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu będą 
niewystarczające lub jeżeli jakiekolwiek 
unijne środki będą niespójne z celem 
neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
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Traktatami. Komisja powinna również 
regularnie oceniać odpowiednie środki 
krajowe i wydawać zalecenia, jeżeli 
stwierdzi, że środki zastosowane przez 
państwo członkowskie są niespójne 
z celem neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu.

zmianę klimatu, Komisja powinna 
wprowadzić niezbędne środki zgodnie z 
Traktatami. Komisja powinna również 
regularnie oceniać odpowiednie środki 
krajowe i wydawać zalecenia, jeżeli 
stwierdzi, że środki unijne spowodowały 
utratę konkurencyjności i miejsc pracy w 
niektórych sektorach gospodarki lub że 
środki zastosowane przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Komisja powinna zapewnić solidną 
i obiektywną ocenę w oparciu o najnowsze 
dane naukowe, techniczne i społeczno-
gospodarcze oraz uwzględnienie w niej 
szerokiego zakresu niezależnej wiedzy 
specjalistycznej, oraz oprzeć swoją ocenę 
na odpowiednich informacjach, w tym na 
informacjach przedłożonych i zgłoszonych 
przez państwa członkowskie, 
sprawozdaniach Europejskiej Agencji 
Środowiska, najlepszej dostępnej wiedzy 
naukowej, w tym sprawozdaniach IPCC. 
Z uwagi na to, że Komisja zobowiązała się 
sprawdzić, w jaki sposób sektor publiczny 
może wykorzystać unijną systematykę 
dotyczącą zrównoważonego rozwoju 
w kontekście Europejskiego Zielonego 
Ładu, powinno to obejmować informacje 
o zrównoważonych środowiskowo 
inwestycjach, Unii i państw 
członkowskich, spójne z rozporządzeniem 
(UE) 2020/... [rozporządzenie w sprawie 
systematyki], kiedy takie informacje staną 
się dostępne. Komisja powinna w miarę 
możliwości korzystać z europejskich 

(19) Komisja powinna zapewnić solidną 
i obiektywną ocenę w oparciu o najnowsze 
dane naukowe, techniczne i społeczno-
gospodarcze oraz uwzględnienie w niej 
szerokiego zakresu niezależnej wiedzy 
specjalistycznej, oraz oprzeć swoją ocenę 
na odpowiednich informacjach, w tym na 
informacjach przedłożonych i zgłoszonych 
przez państwa członkowskie, 
sprawozdaniach Europejskiej Agencji 
Środowiska, najlepszej dostępnej wiedzy 
naukowej, w tym sprawozdaniach IPCC. 
Z uwagi na to, że Komisja zobowiązała się 
sprawdzić, w jaki sposób sektor publiczny 
może wykorzystać unijną systematykę 
dotyczącą zrównoważonego rozwoju 
w kontekście Europejskiego Zielonego 
Ładu, powinno to obejmować informacje 
o zrównoważonych środowiskowo 
inwestycjach Unii i państw członkowskich 
oraz oceny w ramach systemów 
certyfikowania efektywności klimatycznej 
przez strony trzecie, włącznie z systemami 
obejmującymi rolnictwo i produkcję 
żywności o pozytywnym wpływie na 
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danych i statystyk oraz dążyć do 
fachowego nadzoru. Europejska Agencja 
Środowiska powinna wspomagać Komisję, 
w stosownych przypadkach i zgodnie ze 
swoim rocznym programem pracy.

klimat, spójne z rozporządzeniem (UE) 
2020/... [rozporządzenie w sprawie 
systematyki], kiedy takie informacje staną 
się dostępne. Wszelkie systemy 
certyfikowania na potrzeby żywności / 
gospodarki rolnej muszą bazować na 
szeroko zakrojonych badaniach 
naukowych poddanych wzajemnej ocenie 
oraz muszą zostać ocenione i zatwierdzone 
przez Komisję. Wszelkie fundusze UE 
wydawane na ustanowienie lub 
finansowanie tych systemów muszą 
podlegać kontroli publicznej ze strony 
właściwych organów UE. Komisja 
powinna w miarę możliwości korzystać 
z europejskich danych i statystyk oraz 
dążyć do fachowego nadzoru. Europejska 
Agencja Środowiska powinna wspomagać 
Komisję, w stosownych przypadkach 
i zgodnie ze swoim rocznym programem 
pracy. Komisja bada możliwość stworzenia 
ram regulacyjnych dotyczących 
certyfikacji pochłaniania dwutlenku 
węgla zgodnie z planem działania UE 
dotyczącym gospodarki o obiegu 
zamkniętym i strategią „od pola do stołu”. 
Odbudowa ekosystemów i rozwój rynku 
pochłaniania dwutlenku węgla w zakresie 
sekwestracji gazów cieplarnianych w 
glebie pomogłyby odtworzyć naturalne 
pochłaniacze dwutlenku węgla, utrzymać 
je i zarządzać nimi oraz sprzyjałoby 
różnorodności biologicznej. W 
odpowiednich warunkach rozwój unijnej 
inicjatywy dotyczącej upraw sprzyjających 
pochłanianiu dwutlenku węgla przez 
glebę mógłby służyć sekwestracji 
dwutlenku węgla.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
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klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
wspierać duże zaangażowanie publiczne 
i społeczne. Komisja powinna zatem 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa, oraz wzmocnić ich pozycję, 
w tym poprzez wprowadzenie 
Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
wspierać duże zaangażowanie publiczne i 
społeczne na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym w ścisłej 
współpracy z lokalną administracją. 
Komisja powinna zatem w sposób w pełni 
przejrzysty współpracować ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
sprawiedliwej społecznie, zrównoważonej 
pod względem płci neutralności 
klimatycznej i budowania odpornego na 
zmianę klimatu społeczeństwa, oraz 
wzmocnić ich pozycję, w tym poprzez 
wprowadzenie Europejskiego Paktu na 
rzecz Klimatu.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zapewnić przewidywalność 
i pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić nieodwracalność przejścia na 
neutralność klimatyczną, aby zapewnić 
z czasem stopniową redukcję oraz pomóc 
w ocenie spójności środków i postępów 
z celem neutralności klimatycznej, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do 
wyznaczenia trajektorii redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w Unii mającej na 
celu osiągnięcie zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto do 2050 r. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 

(21) Aby zapewnić przewidywalność i 
pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, rolnikom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić nieodwracalność przejścia na 
neutralność klimatyczną, aby zapewnić z 
czasem stopniową redukcję oraz pomóc w 
ocenie spójności środków i postępów z 
celem neutralności klimatycznej, Komisja 
powinna, po dokonaniu szczegółowej 
oceny skutków, przedstawić Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wniosek 
dotyczący rozporządzenia, wyznaczający 
trajektorię redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w Unii mającej na celu 
osiągnięcie zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto do 2050 r.
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międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa37. W szczególności, 
aby zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.
__________________ __________________
37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21а) W ostatnich latach przywóz 
produktów rolnych i środków spożywczych 
z państw trzecich nieprzerwanie rośnie. W 
obliczu tej tendencji należy ocenić, które 
produkty przywożone z państw trzecich 
podlegają wymogom porównywalnym do 
tych, które obowiązują rolników 
europejskich i których źródłem są cele 
polityki UE w zakresie ograniczania 
skutków zmiany klimatu. Do dnia 30 
czerwca 2021 r. Komisja powinna 
przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie i komunikat na ten 
temat.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu określono W niniejszym rozporządzeniu określono 
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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.

wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii i 
poszczególnych państwach członkowskich 
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.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć 
najpóźniej do 2050 r. i w późniejszym 
okresie, tym samym zmniejszając emisje 
do poziomu zerowego netto w tym 
terminie. Każde państwo członkowskie 
osiąga neutralność klimatyczną do 2050 
r., w tym za pośrednictwem wspólnych 
działań Unii.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne i 
krajowe osiągnięcie celu neutralności 
klimatycznej określonego w ust. 1, 
z uwzględnieniem konieczności 
stopniowego odejścia od paliw kopalnych, 
znaczenia wspierania sprawiedliwości, 



AD\1211640PL.docx 27/50 PE650.646v02-00

PL

konkurencyjności, solidarności i 
sprawiedliwej transformacji między 
państwami członkowskimi, a także 
czynników ustalania trajektorii 
określonych w art. 3 ust. 3.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. Do czerwca 2021 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i przedstawia wniosek ustawodawczy 
dotyczący nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 55 % redukcji emisji w 
porównaniu z poziomem z 1990 r., a także 
proponuje proporcjonalne finansowanie z 
budżetu UE, aby osiągnąć ten nowy cel. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
Wnioski te zawierają ocenę skutków 
proponowanych zmian.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 50 – 55 % 
w porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony 

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, biorąc pod uwagę 
czynniki ustalania trajektorii określone w 
art. 3 ust. 3 i uwzględniając art. 4 ust. 2a, 
w jaki sposób należałoby zmienić unijne 
akty prawne wdrażające cel Unii 
na 2030 r., włączenie z określeniem celów 
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w art. 2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie 
z Traktatami.

wykorzystania zasobów odnawialnych, 
aby umożliwić osiągnięcie redukcji emisji 
na poziomie 55 % w porównaniu z 1990 r. 
oraz osiągnąć cel neutralności klimatycznej 
określony w art. 2 ust. 1, i rozważa 
wprowadzenie niezbędnych środków, 
w tym przyjęcie wniosków 
ustawodawczych zgodnie z Traktatami.

Uzasadnienie

Przy podejmowaniu niezbędnych środków na szczeblu unijnym i krajowym, w tym przy 
określaniu podziału redukcji emisji i usuwania między instrumentami politycznymi w ramach 
ETS i poza tym systemem, należy uwzględniać czynniki ustalania trajektorii określone w art. 3 
ust. 3 oraz art. 4 ust. 2a. Niezwykle ważne jest, aby Komisja skoncentrowała się na 
stopniowym odejściu od zasobów kopalnych i wykorzystywaniu w większym stopniu zasobów 
odnawialnych.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeżeli Komisja uzna za stosowne, 
by określić okresowy cel redukcji emisji 
na 2040 r. w celu osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do 2050 r., przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do 
dnia 30 września 2028 r. wniosek 
ustawodawczy, w którym określa 
odpowiednie wymagane wartości, a także 
wszelkie inne niezbędne środki, po 
przeprowadzeniu szczegółowej oceny 
skutków. Ocena skutków obejmuje 
kryteria, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Dzięki szybkiemu i stałemu 
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usuwaniu barier legislacyjnych Komisja 
zapewnia dostęp do najlepszych 
dostępnych technologii i innowacyjnych 
rozwiązań przyczyniających się do 
redukcji emisji.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. W przypadku gdy Komisja uzna za 
stosowne, by określić cele usuwania 
dwutlenku węgla przez pochłaniacze na 
lata 2040 i 2050 w celu osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r., 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie do dnia 30 września 2028 r. 
wnioski ustawodawcze w tej sprawie po 
przeprowadzeniu szczegółowej oceny 
skutków. Ocena skutków obejmuje 
kryteria, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej trajektorii.

1. W stosownych przypadkach i po 
przeprowadzeniu szczegółowej oceny 
skutków Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek ustawodawczy, w którym określa 
trajektorię na poziomie Unii prowadzącą 
do osiągnięcia do 2050 r. celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1. 
Najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od 
każdego globalnego przeglądu, o którym 
mowa w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej trajektorii.
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą;

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą, z uwzględnieniem 
nieodwracalnych zmian w systemie 
klimatycznym i ekosystemach oraz 
kosztów gospodarczych, społecznych i 
środowiskowych wynikających z 
niepodejmowania i opóźniania działań w 
dziedzinie klimatu;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) korzyści wynikające z prowadzenia 
aktywnej i zrównoważonej gospodarki 
leśnej oraz zalesiania;

Uzasadnienie

Istotne jest zapewnienie zrównoważonych dostaw surowców z lasów, w których prowadzi się 
aktywną i zrównoważoną gospodarkę. Potrzeby w zakresie inwestycji, konkurencyjności i 
skuteczności środowiskowej, które wskazano we wniosku Komisji, są niezwykle istotne i 
powinny być rozpatrywane również z perspektywy biogospodarki o obiegu zamkniętym. UE 
musi pomóc ograniczyć emisje z paliw kopalnych w państwach członkowskich, które 
pozostają w tyle, i propagować zalesianie oraz zrównoważone i aktywne leśnictwo w 
państwach członkowskich, które nie zwiększyły jeszcze swoich zasobów leśnych.
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Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) zmiany sytuacji międzynarodowej 
i działania na rzecz długoterminowych 
celów porozumienia paryskiego 
i ostatecznych celów ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu, konwencji o różnorodności 
biologicznej oraz konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zwalczania 
pustynnienia;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki;

b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki, wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie, ze szczególnym 
uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw i 
MŚP, dostosowanie systemów 
produkcyjnych i rentowność gospodarstw;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) najlepszą dostępną technologię; c) najlepszą dostępną i mającą 
zastosowanie technologię;

Poprawka 43
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) efektywność energetyczną, 
przystępność cenową energii 
i bezpieczeństwo dostaw, a także 
promowanie zrównoważonej 
biogospodarki, która jest centralnym 
elementem gospodarki o obiegu 
zamkniętym, jako alternatywę dla 
gospodarki opartej na paliwach 
kopalnych w celu osiągnięcia efektów 
substytucyjnych;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zasady agroekologii, np. 
różnorodność biologiczna systemów 
rolnych i ich mniejsza specjalizacja, a 
także optymalizacja cyklu wody, azotu, 
fosforu i węgla;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) produkcję żywności, 
bezpieczeństwo żywnościowe i 
przystępność cenową żywności dobrej 
jakości;

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d c (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) neutralność technologiczną i 
prawo państw członkowskich do 
określenia swoich koszyków 
energetycznych;

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) systemy rolnicze o pozytywnym 
wpływie na klimat;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) potrzebę zapewnienia skuteczności 
środowiskowej i rozwoju w czasie;

f) potrzebę zapewnienia skuteczności 
środowiskowej i rozwoju w czasie, z 
uwzględnieniem m.in. zobowiązania Unii i 
państw członkowskich do powstrzymania i 
odwrócenia procesu utraty różnorodności 
biologicznej oraz zachęcania rolników do 
stosowania zrównoważonych praktyk 
rolniczych, takich jak rolnictwo 
precyzyjne, agroekologia, rolnictwo 
przyjazne klimatowi, rolnictwo 
niskoemisyjne i agroleśnictwo, a także do 
wspierania rolników w tym zakresie, aby 
zwiększyć odporność i zapewnić 
długoterminową wydajność;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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fa) zapobieganie potencjalnej ucieczce 
emisji;

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne;

g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne, w tym zakres dostępnego 
wsparcia budżetowego z instrumentów 
polityki unijnej;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) potrzebę zapewnienia 
środowiskowych dóbr publicznych w 
obszarze łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowania się do niej oraz w obszarze 
ochrony i poprawy środowiska 
naturalnego, w tym w zakresie gospodarki 
rolnej, użytkowania gruntów i leśnictwa;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była sprawiedliwa i uczciwa 
społecznie;

h) potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była sprawiedliwa i uczciwa 
społecznie, szczególnie na obszarach 
wiejskich i oddalonych, w interesie 
spójności terytorialnej obszarów miejskich 
i wiejskich;
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Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) zobowiązanie Unii i państw 
członkowskich do zatrzymania 
i odwrócenia procesu utraty 
różnorodności biologicznej oraz 
ograniczenia bezpośredniej presji na 
różnorodność biologiczną;

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC.

j) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC oraz kompleksową 
społeczno-ekonomiczną i sektorową ocenę 
skutków;

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) realizację celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ, osiągnięcie unijnego i 
światowego bezpieczeństwa 
żywnościowego dzięki dostosowaniu się do 
zmiany klimatu, wspieraniu odporności 
na zmianę klimatu i rozwoju 
niskoemisyjnego, przy jednoczesnym 
utrzymaniu produkcji żywności.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) neutralność technologiczną i 
prawo państw członkowskich do 
określenia swoich koszyków 
energetycznych;

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jc) zróżnicowane sytuacje krajowe 
poszczególnych państw członkowskich.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odpowiednie instytucje Unii 
i państwa członkowskie zapewniają ciągłe 
postępy w zwiększaniu zdolności 
przystosowawczych, wzmacnianiu 
odporności i zmniejszaniu wrażliwości na 
zmianę klimatu zgodnie z art. 7 
porozumienia paryskiego.

1. Odpowiednie instytucje Unii 
i państwa członkowskie zapewniają ciągłe 
postępy w zwiększaniu zdolności 
przystosowawczych, wzmacnianiu 
odporności i zmniejszaniu wrażliwości na 
zmianę klimatu zgodnie z art. 7 
porozumienia paryskiego oraz zapewniają 
wystarczającą samodzielną produkcję 
żywności w Unii przy jednoczesnym 
utrzymaniu wysokich standardów w 
zakresie bezpieczeństwa żywnościowego.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie opracowują 2. Państwa członkowskie opracowują 
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i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów.

i wdrażają strategie i plany adaptacyjne 
oraz uwzględniają kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów, przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
bezpieczeństwa żywnościowego i spójności 
unijnej strategii handlowej w odniesieniu 
do przywozu z państw trzecich z celami 
klimatycznymi Unii.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie uznają strategiczne 
znaczenie rolnictwa dla unijnego i 
globalnego bezpieczeństwa 
żywnościowego, krytyczne narażenie 
sektora na skutki zmiany klimatu i jego 
potencjał, by przyczynić się do realizacji 
działań w dziedzinie klimatu. Unia i 
państwa członkowskie ułatwiają rolnikom 
dostosowanie się do negatywnych skutków 
zmiany klimatu oraz wspierają odporność 
na zmianę klimatu i rozwój niskoemisyjny 
w sposób niezagrażający produkcji 
żywności.

Uzasadnienie

Rolnictwo jest sektorem szczególnie narażonym na skutki zmiany klimatu, a zarazem sektorem 
o strategicznym znaczeniu dla unijnego i światowego bezpieczeństwa żywnościowego, 
któremu zagrażają skutki zmiany klimatu. W związku z tym w unijnym prawie o klimacie 
należy uznać strategiczne znaczenie rolnictwa i stworzyć ramy dla właściwych instytucji UE i 
państw członkowskich, aby ułatwić dostosowanie, wspierać odporność i rozwój niskoemisyjny 
w sposób niezagrażający produkcji żywności, zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b porozumienia 
paryskiego.

Poprawka 61



PE650.646v02-00 38/50 AD\1211640PL.docx

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Instytucje Unii badają 
wykonalność wprowadzenia systemów 
jednostek emisji dwutlenku węgla, w tym 
certyfikacji pochłaniania gazów 
cieplarnianych w drodze sekwestracji 
dwutlenku węgla w użytkowaniu gruntów, 
glebie i biomasie, w stosownych 
przypadkach w rolnictwie, z myślą o 
osiągnięciu neutralności klimatycznej do 
2050 r., przez rozwój odrębnego rynku 
pochłaniania dwutlenku węgla w zakresie 
sekwestracji gazów cieplarnianych w 
glebie. Podstawą tych ram są szeroko 
zakrojone badania naukowe poddane 
wzajemnej ocenie oraz są oceniane i 
zatwierdzane przez Komisję przy 
jednoczesnym dopilnowaniu, by działania 
w dziedzinie klimatu nie miały 
negatywnego wpływu na różnorodność 
biologiczną, środowisko ani społeczeństwo 
i zdrowie publiczne oraz by były zgodne ze 
wszystkimi odpowiednimi i 
proporcjonalnymi instrumentami polityki 
gospodarczej na rzecz zrównoważonego 
rozwoju. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
odpowiednie instytucje Unii przedkładają 
sprawozdanie z oceny w tym zakresie.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Aby wprowadzić trajektorię, o 
której mowa w art. 3, instytucje Unii 
stosują w strategiach i planach 
adaptacyjnych wszelkie dostępne 
instrumenty polityki gospodarczej, jeżeli 
są odpowiednie i proporcjonalne do 
wyznaczonych celów. Inicjatywy te mogą 
obejmować w szczególności zgodny z 
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zasadami WTO mechanizm 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 w celu 
zapewnienia równych warunków 
działania i podniesienia standardów 
produkcji w przywozie.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. Komisja opracowuje zestaw 
wskaźników w celu przeprowadzenia 
oceny odporności społeczeństwa, 
środowiska i gospodarki na zmianę 
klimatu. Komisję w jej pracach mających 
na celu opracowanie tych wskaźników 
zgodnie z jej rocznym planem prac 
wspomaga Europejska Agencja 
Środowiska.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2e. Udostępnia się finansowanie na 
potrzeby rolniczych usług doradczych, 
które mają na celu zapewnienie rolnikom 
informacji i dzielenie się z nimi 
najlepszymi praktykami, aby pomóc im 
przystosować się do wyzwań związanych 
ze zmianą klimatu, takich jak susze i 
powodzie.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 f (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2f. Odpowiednie instytucje Unii i 
państwa członkowskie uznają znaczenie 
zrównoważonej i aktywnej gospodarki 
leśnej w zapewnianiu zrównoważonych 
dostaw surowców w ramach transformacji 
w kierunku biogospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie na drodze 
do realizacji celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1 wyrażonego 
w formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1;

a) zbiorowe i krajowe postępy 
dokonane przez wszystkie państwa 
członkowskie na drodze do realizacji celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie 
w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu, o których mowa w art. 4.

b) zbiorowe i krajowe postępy 
dokonane przez wszystkie państwa 
członkowskie w zakresie przystosowania 
się do zmiany klimatu, o których mowa 
w art. 4.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 



AD\1211640PL.docx 41/50 PE650.646v02-00

PL

oceny, wraz ze sprawozdaniem na temat 
stanu unii energetycznej opracowanym 
w danym roku kalendarzowym zgodnie 
z art. 35 rozporządzenia (UE) 2018/1999.

oceny, wraz ze sprawozdaniem na temat 
stanu unii energetycznej opracowanym 
w danym roku kalendarzowym zgodnie 
z art. 35 rozporządzenia (UE) 2018/1999, 
oraz podaje je do wiadomości publicznej.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójności środków unijnych 
z celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 ust. 1 wyrażonym 
w formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1;

a) spójności unijnych środków i 
strategii politycznych oraz wszystkich 
inicjatyw określonych w Europejskim 
Zielonym Ładzie z celem neutralności 
klimatycznej określonym w art. 2 ust. 1 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, i czynnikami 
ustalania tej trajektorii, o których mowa w 
art. 3 ust. 3;

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) spójności polityki handlowej Unii z 
celem środowiskowym zapisanym w 
niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym 
w art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym 
w art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 
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zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że postępy na drodze do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej lub 
przystosowania się do zmiany klimatu, 
o których mowa w art. 4, są 
niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami w tym samym 
czasie, w którym dokonuje przeglądu 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1.

zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że postępy na drodze do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej lub 
przystosowania się do zmiany klimatu, 
o których mowa w art. 4, są 
niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 września 2023 r. i od tej daty 
co pięć lat Komisja ocenia:

Do dnia 30 września 2023 r. i od tej daty 
co pięć lat Komisja ocenia w 
poszanowaniu zasady pomocniczości:

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu lub dwuletnich sprawozdań 
z postępów przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu lub dwuletnich sprawozdań 
z postępów i sprawozdania w sprawie 
zrównoważonego rozwoju bioenergii w 
Unii przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999 oraz 
planów strategicznych WPR 
przedłożonych zgodnie z rozporządzeniem 
ustanawiającym przepisy dotyczące 
wsparcia na podstawie planów 
strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie w ramach wspólnej 
polityki rolnej, odpowiednich do 
osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i zwiększenia zasobów 
naturalnych pochłaniaczy do 2030 r. oraz 
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osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 
oceny, wraz ze sprawozdaniem na temat 
stanu unii energetycznej opracowanym 
w danym roku kalendarzowym zgodnie 
z art. 35 rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Komisja publikuje i przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie tę 
ocenę oraz wnioski z tej oceny, wraz ze 
sprawozdaniem na temat stanu unii 
energetycznej opracowanym w danym 
roku kalendarzowym zgodnie z art. 35 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja stwierdza, 
z należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 
ust. 1, że środki podjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne 
w celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

2. Jeżeli Komisja stwierdza, 
z należytym uwzględnieniem zbiorowych i 
krajowych postępów ocenionych zgodnie 
z art. 5 ust. 1, że środki podjęte przez 
państwo członkowskie są niespójne 
z celem wyrażonym w formie trajektorii, 
o której mowa w art. 3 ust. 1, lub 
nieadekwatne w celu zapewnienia 
postępów w zakresie przystosowania, 
o których mowa w art. 4, wydaje zalecenia 
dla tego państwa członkowskiego. Komisja 
podaje te zalecenia do wiadomości 
publicznej we wszystkich językach 
urzędowych UE.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zainteresowane państwo 
członkowskie w swoim pierwszym 
sprawozdaniu z postępu przedłożonym 
zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 
2018/1999 w roku następującym po roku 
wydania zalecenia podaje, w jaki sposób 
należycie uwzględniło to zalecenie. Jeżeli 
dane państwo członkowskie postanowi nie 
brać pod uwagę zalecenia w całości lub 
w znacznej mierze, przedstawia Komisji 
uzasadnienie tej decyzji;

b) zainteresowane państwo 
członkowskie w swoim pierwszym 
sprawozdaniu z postępu przedłożonym 
zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 
2018/1999 w roku następującym po roku 
wydania zalecenia podaje, w jaki sposób 
należycie uwzględniło to zalecenie oraz 
jakie podjęło środki. Jeżeli dane państwo 
członkowskie postanowi nie brać pod 
uwagę zalecenia w całości lub w znacznej 
mierze, przedstawia Komisji uzasadnienie 
tej decyzji;

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sprawozdaniach Europejskiej 
Agencji Środowiska (EEA);

b) sprawozdaniach Europejskiej 
Agencji Środowiska (EEA) i innych 
organów Unii;

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) statystykach i danych europejskich, 
w tym danych na temat strat wynikających 
z niekorzystnych skutków klimatycznych, 
o ile dane te są dostępne; oraz

c) statystykach i danych europejskich, 
w tym danych na temat gospodarczych, 
terytorialnych i dotyczących zatrudnienia 
skutków środków podjętych na mocy 
niniejszego rozporządzenia, a także 
danych na temat strat wynikających 
z niekorzystnych skutków klimatycznych 
oraz szacunkach kosztów 
niepodejmowania lub opóźnienia działań 
w dziedzinie klimatu, łącznie z danymi 
dotyczącymi tak wzrostu, jak i spadku 
poziomu zatrudnienia, o ile dane te są 
dostępne; oraz
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Uzasadnienie

Komisja powinna być informowana za pośrednictwem danych odzwierciedlających wszystkie 
trzy filary zrównoważonego rozwoju, tj. środowiskowy, społeczny i gospodarczy. 
Transformacja przyczyni się również do wzrostu liczby miejsc pracy w niektórych obszarach 
gospodarki; dotyczy to także sektora żywności i rolnictwa.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wszelkich dodatkowych 
informacjach na temat zrównoważonych 
środowiskowo inwestycji Unii i państw 
członkowskich, w tym w miarę 
możliwości, inwestycji spójnych 
z rozporządzeniem (UE) 2020/... 
[rozporządzenie w sprawie systematyki].

e) wszelkich dodatkowych 
informacjach na temat zrównoważonych 
środowiskowo inwestycji Unii i państw 
członkowskich, w tym w miarę 
możliwości, inwestycji spójnych 
z rozporządzeniem (UE) 2020/... 
[rozporządzenie w sprawie systematyki], a 
także informacje na temat systemów 
certyfikowania efektywności klimatycznej 
przez strony trzecie.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do dnia 31 grudnia 2021 r. 
Komisja przedkłada sprawozdanie w 
sprawie środków wspierania rolnictwa i 
produkcji żywności o pozytywnym wpływie 
na klimat za pomocą systemów 
certyfikowania przez strony trzecie. 
Sprawozdanie to jest również podstawą 
oceny Komisji, o której mowa w art. 5 i 6.

Uzasadnienie

Certyfikowanie przez strony trzecie przyczyni się do ustalenia w UE wspólnej normy 
produkcji o pozytywnym wpływie na klimat. Ustanowienie wspólnych norm pozwoli 
nagradzać rolników i spółdzielnie za sukcesy w produkowaniu więcej mniejszym nakładem 



PE650.646v02-00 46/50 AD\1211640PL.docx

PL

środków i tym samym w ograniczaniu śladu klimatycznego jednostki produkcyjnej. Należy 
jednak przyznać, że niemożliwe jest całkowite usunięcie emisji gazów cieplarnianych z 
sektora rolnictwa.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję. 
Komisja ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu i dostępny dla wszystkich 
proces na wszystkich poziomach, w tym na 
poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym, oraz z udziałem partnerów 
społecznych, obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, zmierzający do wymiany 
najlepszych praktyk i określenia działań 
oraz wkładu na rzecz osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja może również korzystać 
z wielopoziomowych dialogów 
w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję. 
Komisja ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu i dostępny dla wszystkich 
proces na wszystkich poziomach, w tym na 
poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym, oraz z udziałem partnerów 
społecznych, obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, zmierzający do wymiany 
najlepszych praktyk i określenia działań 
oraz wkładu na rzecz osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia. Komisja 
uwzględnia opinie i sugestie unijnych 
podmiotów gospodarczych, producentów, 
pracowników, konsumentów i ich 
organizacji przedstawicielskich oraz 
spółdzielni, jak również organizacji 
pozarządowych i pomaga im w 
transformacji. Komisja publikuje rejestr 
tych interakcji w duchu przejrzystości. 
Poza tym Komisja może również korzystać 
z wielopoziomowych dialogów 
w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych, 
o których mowa w art. 3 ust. 1, podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa 
w art. 3 ust. 1, powierza się Komisji na 
czas nieokreślony od dnia ... [OP: [data 
wejścia w niniejszego rozporządzenia] r.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3. ust. 1, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się 
z ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 3 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu 
w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu 
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i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.
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