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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z 
dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2139 w 
odniesieniu do działalności gospodarczej w niektórych sektorach energetycznych oraz 
rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania 
szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej 
(C(2022)00631 – 2022/2594(DEA))

Parlament Europejski,

– uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2139 w odniesieniu do działalności 
gospodarczej w niektórych sektorach energetycznych oraz rozporządzenie delegowane 
(UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w 
odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej (C(2022)00631),

– uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC) i protokół z Kioto do tej konwencji,

– uwzględniając porozumienie paryskie1 przyjęte 12 grudnia 2015 r. na 21. Konferencji 
Stron UNFCCC (COP21), w szczególności jego art. 2 ust. 1 lit. c),

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z 18 
czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, 
zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/20882, w szczególności jego art. 8 ust. 4, art. 10 
ust. 3, art. 11 ust. 3 i art. 23 ust. 6,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 
30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności 
klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999 (Europejskie 
prawo o klimacie)3,

– uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2022/591/UE z dnia 6 
kwietnia 2022 r. w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska 
do 2030 r.4,

– uwzględniając odpowiedź platformy ds. zrównoważonego finansowania z 21 stycznia 
2022 r.5 na rozporządzenie delegowane Komisji na podstawie art. 10 ust. 4 i art. 11 ust. 4 
rozporządzenia (UE) 2020/852,

1 Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 4.
2 Dz.U. L 198 z 22.6.2020, s. 13.
3 Dz.U. L 243 z 9.7.2021, s. 1.
4 Dz.U. L 114 z 12.4.2022, s. 22. 
5 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220121-
sustainable-finance-platform-response-taxonomy-complementary-delegated-act_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220121-sustainable-finance-platform-response-taxonomy-complementary-delegated-act_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220121-sustainable-finance-platform-response-taxonomy-complementary-delegated-act_en.pdf
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– uwzględniając oświadczenie przewodniczącego platformy ds. zrównoważonego 
finansowania z 3 lutego 2022 r.,

– uwzględniając sprawozdanie końcowe platformy ds. zrównoważonego finansowania z 
marca 2022 r. w sprawie wariantów rozszerzenia systematyki wspierających 
zrównoważoną transformację6, 

– uwzględniając art. 111 ust. 3 Regulaminu,

– uwzględniając wspólne obrady Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności na 
podstawie art. 58 Regulaminu,

– uwzględniając projekt rezolucji Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

A. mając na uwadze, że rozporządzenie (UE) 2020/852 ustanawia kryteria służące 
ustaleniu, czy dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako zrównoważona 
środowiskowo na potrzeby określenia stopnia, w jakim dana inwestycja jest 
zrównoważona środowiskowo;

B. mając na uwadze, że w art. 3 rozporządzenia (UE) 2020/852 określono cztery łączne 
warunki, od których zależy, czy dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako 
zrównoważona środowiskowo, a mianowicie, że działalność gospodarcza wnosi istotny 
wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych określonych w art. 9 
zgodnie z art. 10–16, nie szkodzi znacząco żadnemu z celów środowiskowych 
określonych w art. 9 zgodnie z art. 17, jest prowadzona zgodnie z minimalnymi 
zabezpieczeniami określonymi w art. 18 oraz spełnia techniczne kryteria kwalifikacji 
ustanowione przez Komisję zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 2, art. 14 
ust. 2 lub art. 15 ust. 2;

C. mając na uwadze, że w art. 10 rozporządzenia (UE) 2020/852 rozróżnia się rodzaje 
działalności gospodarczej kwalifikujące się jako przyczyniające się w istotny sposób do 
łagodzenia zmiany klimatu za pomocą różnych środków, jak określono w ust. 1, oraz 
rodzaje działalności gospodarczej, o których mowa w ust. 2, w przypadku których nie 
istnieje wykonalna pod względem technologicznym i ekonomicznym alternatywa 
niskoemisyjna i które kwalifikują się jako przyczyniające się w znacznym stopniu do 
łagodzenia zmiany klimatu, jeżeli wspierają przejście na gospodarkę neutralną dla 
klimatu zgodnie ze ścieżką ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 °C powyżej 
poziomu sprzed epoki przemysłowej, a także wówczas, gdy w ramach tej działalności 
występują poziomy emisji gazów cieplarnianych odpowiadające najlepszym wynikom w 
danym sektorze lub przemyśle, działalność ta nie utrudnia rozwoju ani wdrażania 
niskoemisyjnych rozwiązań alternatywnych i nie prowadzi do uzależnienia od 
wysokoemisyjnych aktywów, z uwzględnieniem ekonomicznego cyklu życia tych 
aktywów;

D. mając na uwadze, że zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. i) rozporządzenia (UE) 2020/852 

6 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220329-
sustainable-finance-platform-finance-report-environmental-transition-taxonomy_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220329-sustainable-finance-platform-finance-report-environmental-transition-taxonomy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220329-sustainable-finance-platform-finance-report-environmental-transition-taxonomy_en.pdf
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techniczne kryteria kwalifikacji muszą uwzględniać potencjalne skutki rynkowe przejścia 
na bardziej zrównoważoną gospodarkę, w tym ryzyko, że niektóre aktywa zostaną 
osierocone w wyniku takiej transformacji, a także ryzyko stworzenia niespójnych zachęt 
do zrównoważonych inwestycji;

E. mając na uwadze, że art. 23 ust. 4 i art. 23 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2020/852 nakładają 
na Komisję obowiązek gromadzenia wszelkiej niezbędnej wiedzy fachowej przed 
przyjęciem i podczas opracowywania aktów delegowanych ustanawiających techniczne 
kryteria kwalifikacji, działania zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w 
Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa7 oraz jednoczesnego zgłaszania wszelkich aktów delegowanych 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie niezwłocznie po przyjęciu danego aktu 
delegowanego;

F. mając na uwadze, że zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa Komisja przeprowadza oceny 
skutków swoich aktów delegowanych, w przypadku których oczekuje się, że będą miały 
znaczące skutki gospodarcze, środowiskowe lub społeczne, a ostateczne wyniki ocen 
skutków mają być udostępniane Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i parlamentom 
narodowym oraz podawane do wiadomości publicznej w momencie przyjmowania aktu 
delegowanego;

G. mając na uwadze, że wytyczne dotyczące lepszego stanowienia prawa przyjęte 3 
listopada 2021 r. przewidują, że zainteresowane strony muszą mieć możliwość 
przekazywania informacji zwrotnych na temat projektów aktów delegowanych o zasięgu 
ogólnym poprzez rozpoczęcie czterotygodniowych konsultacji publicznych;

H. mając na uwadze, że projekt rozporządzenia delegowanego Komisji został przekazany 
państwom członkowskim w nocy 31 grudnia 2021 r. bez konsultacji z Parlamentem 
Europejskim;

I. mając na uwadze, że jako współustawodawca Parlament Europejski ma taką samą 
pozycję w procesie decyzyjnym dotyczącym rozporządzenia (UE) 2020/852, ale w 
przeciwieństwie do Rady nie otrzymał stosownej możliwości przedstawienia swoich 
poglądów i uwag przed przyjęciem rozporządzenia delegowanego Komisji;

J. mając na uwadze, że w piśmie z 18 stycznia 2022 r. skierowanym do Komisji przez 
przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz przewodniczącego Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
większość koordynatorów tych komisji zwróciła się do Komisji o otwarcie projektu 
rozporządzenia delegowanego Komisji na konsultacje publiczne i wyraziła 
zaniepokojenie brakiem odpowiedniej oceny skutków tego rozporządzenia 
delegowanego;

K. mając na uwadze, że pomimo wniosku Parlamentu rozporządzenie delegowane Komisji 
nie było przedmiotem specjalnych konsultacji publicznych ani specjalnej oceny skutków, 
w przeciwieństwie do procesu, który doprowadził do przyjęcia rozporządzenia 

7 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
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delegowanego Komisji (UE) 2021/21398;

L. mając na uwadze, że grupa ekspertów technicznych ds. zrównoważonego finansowania, 
powołana przez Komisję w celu doradzania Komisji w sprawie kryteriów ustanowionych 
w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2021/2139, w swoim sprawozdaniu technicznym 
dotyczącym systematyki i opublikowanym w dniu 9 marca 2020 r.9 zajęła już stanowisko 
w sprawie naukowych podstaw włączenia rodzajów działalności do systematyki 
działalności zrównoważonej środowiskowo, zgodnie z wymogami art. 19 rozporządzenia 
(UE) 2020/852;

M. mając na uwadze, że art. 20 rozporządzenia (UE) 2020/852 ustanawia platformę ds. 
zrównoważonego finansowania w celu zapewnienia Komisji wiedzy fachowej i 
doradztwa przy ustanawianiu i aktualizowaniu technicznych kryteriów kwalifikacji;

N. mając na uwadze, że platforma ds. zrównoważonego finansowania stwierdziła w swojej 
odpowiedzi z 21 stycznia 2022 r., że proponowane kryteria nie są spójne z przepisami 
rozporządzenia (UE) 2020/852 oraz że odnośnych działań nie można uznać za 
zrównoważone w rozumieniu tego rozporządzenia;

O. mając na uwadze, że platforma ds. zrównoważonego finansowania podkreśla użyteczność 
i obawy prawne potencjalnych inwestorów, a także obawy dotyczące strat na rynkach 
finansowych;

P. mając na uwadze, że 3 lutego 2022 r. przewodniczący platformy ds. zrównoważonego 
finansowania stwierdził, że projekt rozporządzenia delegowanego Komisji stanowi 
wyraźne odejście od podejścia opartego na podstawach naukowych, co grozi osłabieniem 
integralności zrównoważonego finansowania;

Q. mając na uwadze, że celem rozporządzenia (UE) 2020/852 jest zwiększenie 
przejrzystości, wiarygodności i spójności klasyfikacji działalności gospodarczej oraz 
ograniczenie ryzyka pseudoekologicznego marketingu i fragmentacji na odnośnych 
rynkach;

R. mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane Komisji zwiększyłoby złożoność 
procesu decyzyjnego dla inwestorów instytucjonalnych i detalicznych oraz stworzyłoby 
dodatkowe obciążenia administracyjne dla instytucji finansowych;

S. mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane Komisji może zatem zaszkodzić celowi 
rozporządzenia (UE) 2020/852, powodując fragmentację i dezorientację na rynkach Unii 
oraz podważając wiarygodność taksonomii jako wytycznej dla inwestycji;

T. mając na uwadze, że Europejski Bank Inwestycyjny wyraził obawy, że rozporządzenie 

8 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji 
służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny 
wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność 
gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (Dz.U. 
L 442 z 9.12.2021, s. 1).
9 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-
sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
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delegowane Komisji może być „dyskredytowane” i prowadzić do utraty zaufania 
inwestorów; 

U. mając na uwadze, że systematyka przewidziana w rozporządzeniu (UE) 2020/852 
powinna unikać wszelkich zachęt, które byłyby sprzeczne z pilnym zadaniem Unii, jakim 
jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności energetycznej;

V. mając na uwadze, że niektóre rodzaje działalności gospodarczej, które nie spełniają 
wymogów rozporządzenia (UE) 2020/852 i w związku z tym nie mogą zostać włączone 
do systematyki, mogłyby jednak odegrać pewną rolę w zagwarantowaniu stabilnych 
dostaw energii w okresie przechodzenia na zrównoważoną gospodarkę;

1. wyraża sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji;

2. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i do 
powiadomienia jej, że rozporządzenie delegowane nie może wejść w życie;

3. uważa, że techniczne kryteria kwalifikacji zaproponowane w rozporządzeniu 
delegowanym Komisji nie są zgodne z art. 3 rozporządzenia (UE) 2020/852;

4. uważa, że każdy nowy lub zmieniony akt delegowany przyjęty na podstawie 
rozporządzenia (UE) 2020/852 może mieć znaczące skutki gospodarcze, środowiskowe i 
społeczne, i w związku z tym wzywa Komisję do zadbania o to, aby takie akty 
delegowane były systematycznie poddawane konsultacjom publicznym i ocenie skutków 
zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w 
sprawie lepszego stanowienia prawa;

5. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
rządom i parlamentom państw członkowskich.


