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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 intensywne 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 



PE650.646v01-00 4/22 PA\1204295PL.docx

PL

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 
prawnym Europejskiego Zielonego Ładu. 
W związku z tym powinno ono wspierać 
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, ani na 
obszarach miejskich czy wiejskich, ani 
społeczności na tych obszarach.

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

W Zielonym Ładzie określono nową strategię na rzecz wzrostu gospodarczego dla UE, 
dlatego należy to uwzględnić również w prawie o klimacie, które jest zasadniczym aktem 
prawnym.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

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 sposób 
niezagrażający produkcji żywności 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.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odnosi się do art. 2 ust. 1 lit. b) porozumienia paryskiego. W artykule tym 
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zwrócono uwagę na całościowe podejście do działań w dziedzinie klimatu i produkcji 
żywności, uwzględniające adaptację, odporność i łagodzenie skutków. Ważne jest, by w 
prawie o klimacie podkreślić szczególną i strategiczną rolę rolnictwa.

Poprawka 3

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 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. 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Badania i rozwój będą wspierać rolnictwo w procesie transformacji ekologicznej. 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, badania w dziedzinie dodatków paszowych i genetyki 
zwierząt gospodarskich, zastosowań i rozwoju ochrony roślin, lepszego wykorzystania 
biogazu i biomasy, a także usprawnienia procedur pomiaru emisji gazów cieplarnianych. 
Dzięki inwestycjom w badania w dziedzinie rolnictwa sektor ten osiągnie lepszą efektywność 
klimatyczną.
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Poprawka 4

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 
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 
i działania zewnętrzne w dziedzinie 
klimatu, aby wspierać uruchomienie 
globalnego finansowania działań w 
związku ze zmianą klimatu we wszystkich 
sektorach, w szczególności z myślą o 
łagodzeniu zmiany klimatu i 
przystosowania się do niej w krajach 
rozwijających się, które są w gorszej 
sytuacji z powodu braku dostępu do 
takiego finansowania32a.

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy dążyć do spójnego podejścia do działań w dziedzinie klimatu w UE i na świecie.

Poprawka 5

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, 

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
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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.

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, 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.

Or. en

Uzasadnienie

Usuwanie gazów cieplarnianych lub ujemne emisje mają zasadnicze znaczenie dla 
osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. 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.

Poprawka 6

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 

(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. 
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członkowskie powinny przyjąć 
kompleksowe krajowe strategie i plany 
w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu.

Państwa członkowskie powinny przyjąć 
kompleksowe krajowe strategie i plany 
w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 2 ust. 1 lit. b) porozumienia paryskiego odnosi się do adaptacji do zmiany klimatu w 
kontekście produkcji żywności.

Poprawka 7

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 
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 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; 
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i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

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.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby zielona transformacja była sprawiedliwa i inkluzywna pod względem 
społecznym i terytorialnym.

Poprawka 8

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 
danych i statystyk oraz dążyć do 

(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 
klimat, spójne z rozporządzeniem (UE) 
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fachowego nadzoru. Europejska Agencja 
Środowiska powinna wspomagać Komisję, 
w stosownych przypadkach i zgodnie ze 
swoim rocznym programem pracy.

2020/... [rozporządzenie w sprawie 
systematyki], kiedy takie informacje staną 
się dostępne. 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.

Or. en

Uzasadnienie

Należy promować i eksponować w UE, w tym w rolnictwie, produkcję 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 te same normy.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii 
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.

W niniejszym rozporządzeniu określono 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zwiększenie ambicji UE jako całości. Dlatego też bardzo ważne jest, aby cel 
neutralności klimatycznej określono dla całej Unii oraz dla poszczególnych państw 
członkowskich.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu 
ustanowiono zasadę spójności polityki, 
zgodnie z którą czynniki regulujące 
określenie trajektorii prowadzącej do 
neutralności klimatycznej, wymienione w 
art. 3 ust. 3, mają zastosowanie do 
wszystkich inicjatyw określonych w 
Europejskim Zielonym Ładzie.

Or. en

Poprawka 11

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

Or. en

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.
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Poprawka 12

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 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 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.

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększenie celu na 2030 r. do 55 % jest zgodne z większymi ambicjami określonymi przez 
Parlament Europejski w rezolucji ze stycznia 2020 r. w sprawie Zielonego Ładu.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja ocenia potrzebę ustalenia 
pośredniego wiążącego celu na rok 2040 i 
w stosownych przypadkach przedkłada 
wniosek ustawodawczy określający 
odpowiednie wartości, które należy 
osiągnąć, a także wszelkie inne niezbędne 
środki.

Or. en
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Poprawka 14

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 
w art. 2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie 
z Traktatami.

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 
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.

Or. en

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 15

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 

1. W stosownych przypadkach 
Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wniosek 
ustawodawczy, w którym określa 
trajektorię na poziomie Unii prowadzącą 
do osiągnięcia celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
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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.

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.

Or. en

Uzasadnienie

Powierzenie Komisji uprawnień do ustalenia trajektorii w drodze aktów delegowanych 
wykracza poza zakres art. 290 Traktatu. W rzeczywistości taki akt delegowany dotyczyłby 
istotnych elementów aktu ustawodawczego, które jako takie nie mogą być przedmiotem aktu 
delegowanego. Właściwym instrumentem prawnym jest zatem wniosek ustawodawczy.

Poprawka 16

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 miejsca 
pracy w UE;

Or. en

Uzasadnienie

To rozporządzenie musi być podstawą nowej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego w 
ramach unijnego Zielonego Ładu.

Poprawka 17

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 ekologicznej gospodarki o 
obiegu zamkniętym jako alternatywę dla 
gospodarki opartej na paliwach 
kopalnych w celu osiągnięcia efektów 
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substytucyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiągnąć cel neutralności klimatycznej w 2050 r., należy znaleźć rozwiązania 
alternatywne dla gospodarki opartej na paliwach kopalnych. Ekologiczna gospodarka o 
obiegu zamkniętym zapewnia materiały odnawialne, które mogą zastąpić surowce kopalne.

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) bezpieczeństwo żywnościowe 
i przystępność cenową żywności;

Or. en

Uzasadnienie

W świetle kryzysu związanego z COVID-19 Komisja powinna włączyć do swojej trajektorii 
bezpieczeństwo żywnościowe i przystępność cenową żywności.

Poprawka 19

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;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest podkreślenie potrzeby dalszego wsparcia w ramach instrumentów 
polityki UE.
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Poprawka 20

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 
sprawiedliwej i uczciwej społecznie 
transformacji oraz spójności terytorialnej 
obszarów miejskich i wiejskich;

Or. en

Poprawka 21

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 w sposób niezagrażający 
produkcji żywności.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie opracowują 
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.

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

Or. en
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Poprawka 23

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.

Or. en

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 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie badają wykonalność 
wprowadzenia systemów jednostek emisji 
dwutlenku węgla („dwutlenek węgla w 
gospodarce rolnej”) jako zachętę do 
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łagodzenia zmiany klimatu, 
przystosowania się do niej oraz 
sekwestracji CO2 w użytkowaniu gruntów, 
glebie i biomasie w rolnictwie i produkcji 
zwierzęcej. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
oceny wykonalności wprowadzenia takich 
systemów. 

Or. en

Poprawka 25

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;

Or. en

Poprawka 26

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.

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c
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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 dotyczących skutków 
gospodarczych, terytorialnych i 
związanych z zatrudnieniem środków 
podjętych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, a także danych na temat 
strat wynikających z niekorzystnych 
skutków klimatycznych, o ile dane te są 
dostępne; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna być informowana za pośrednictwem danych odzwierciedlających wszystkie 
trzy filary zrównoważonego rozwoju, tj. środowiskowy, społeczny i gospodarczy.

Poprawka 28

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 oraz systemów 
certyfikowania efektywności klimatycznej 
przez strony trzecie, w tym w miarę 
możliwości, inwestycji spójnych 
z rozporządzeniem (UE) 2020/... 
[rozporządzenie w sprawie systematyki].

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poniżej uzasadnienie do art. 7 ust. 2a (nowy).

Poprawka 29

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

Or. en

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 
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 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa 
w art. 3 ust. 1, powierza się Komisji na 
okres siedmiu lat od dnia ... [OP: [data 
wejścia w niniejszego rozporządzenia] r. 
Komisja sporządza sprawozdanie 
dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed 
końcem okresu siedmiu lat. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

Or. en


