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Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 

Bezpieczeństwa Żywności 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie rocznych wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych 

przez państwa członkowskie w latach 2021–2030 na rzecz stabilnej unii 

energetycznej i w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z 

porozumienia paryskiego, oraz zmieniającego rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i 

sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania 

innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu 
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POPRAWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 

Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka 1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Umocowanie 1 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 uwzględniając Protokół (nr 1) do Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 

sprawie roli parlamentów narodowych w 

Unii Europejskiej, 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Umocowanie 1 b (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 uwzględniając Protokół (nr 2) do Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 

sprawie stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności, 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W dniu 10 czerwca 2016 r. 

Komisja przedstawiła wniosek w sprawie 

ratyfikacji przez UE porozumienia 

paryskiego. Niniejszy wniosek 

ustawodawczy stanowi część 

wykonywania zobowiązania UE w ramach 

porozumienia paryskiego. Zobowiązanie 

Unii do redukcji emisji w całej gospodarce 

zostało potwierdzone w zaplanowanych, 

ustalonych na szczeblu krajowym 

(3) Podpisane przez UE porozumienie 

paryskie weszło w życie w dniu 4 listopada 

2016 r. Niniejszy wniosek ustawodawczy 

stanowi część wykonywania zobowiązania 

UE w ramach porozumienia paryskiego, 

którego celem jest wywołanie silniejszej 

reakcji na świecie na zagrożenie zmianą 

klimatu, polegającej na utrzymaniu 

wzrostu temperatury na świecie znacznie 

poniżej 2°C w stosunku do poziomu 
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wkładach Unii i jej państw członkowskich, 

które zostały przedłożone Sekretariatowi 

UNFCCC w dniu 6 marca 2015 r. 

sprzed epoki przemysłowej i dążenie do 

ograniczenia tego wzrostu do 1,5°C w 

stosunku do poziomu sprzed epoki 

przemysłowej oraz ograniczanie 

krajowych emisji gazów cieplarnianych, 

zachowanie i wzmocnienie pochłaniaczy i 

rezerwuarów gazów cieplarnianych i 

zabezpieczenie bezpieczeństwa 

żywnościowego. Zobowiązanie Unii do 

redukcji emisji w całej gospodarce zostało 

potwierdzone w zaplanowanych, 

ustalonych na szczeblu krajowym 

wkładach Unii i jej państw członkowskich, 

które zostały przedłożone Sekretariatowi 

UNFCCC w dniu 6 marca 2015 r. Zgodnie 

z porozumieniem paryskim państwa 

członkowskie mają kontynuować 

ograniczanie emisji gazów cieplarnianych 

objętych rozporządzeniem po 2030 r., tak 

aby – w sposób spójny z unijnym planem 

działania w zakresie energii do roku 2050 

znajdującym się w komunikacie Komisji z 

dnia 15 grudnia 2011 r. – do 2050 r. 

doprowadziło to do redukcji całkowitych 

emisji gazów cieplarnianych w Unii o 80 

do 95 % w porównaniu z poziomem z 1990 

r. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Przejście na czystą energię wymaga 

zmian w działalności gospodarczej i 

zachowaniach inwestycyjnych oraz 

wprowadzenia zachęt we wszystkich 

obszarach polityki. Stworzenie stabilnej 

unii energetycznej w celu zapewnienia 

bezpiecznej, zrównoważonej i 

konkurencyjnej energii po przystępnych 

cenach dla obywateli UE jest priorytetem 

Unii. Osiągnięcie tego celu wymaga 

kontynuowania ambitnych działań 

klimatycznych, czego przejawem jest 

niniejsze rozporządzenie, jak również 

(5) Przejście na czystą energię wymaga 

zmian w działalności gospodarczej i 

zachowaniach inwestycyjnych oraz 

wprowadzenia zachęt we wszystkich 

obszarach polityki, począwszy od 

ograniczenia i optymalizacji zużycia 

energii. Stworzenie stabilnej unii 

energetycznej w celu zapewnienia 

bezpiecznej, zrównoważonej i 

konkurencyjnej energii po przystępnych 

cenach dla obywateli UE jest priorytetem 

Unii. Osiągnięcie tego celu wymaga 

kontynuowania ambitnych działań 
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postępów w zakresie innych aspektów unii 

energetycznej, jak określono w strategii 

ramowej na rzecz stabilnej unii 

energetycznej opartej na przyszłościowej 

polityce w dziedzinie klimatu16. 

klimatycznych, czego przejawem jest 

niniejsze rozporządzenie, jak również 

postępów w zakresie innych aspektów unii 

energetycznej, jak określono w strategii 

ramowej na rzecz stabilnej unii 

energetycznej opartej na przyszłościowej 

polityce w dziedzinie klimatu16. 

__________________ __________________ 

16 COM(2015)80 16 COM(2015)80 

Uzasadnienie 

Działania na rzecz oszczędności energii mają najkrótszy i najskuteczniejszy okres amortyzacji 

i najniższe koszty realizacji. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Podejście do wiążących rocznych 

limitów krajowych przyjęte w decyzji 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

406/2009/WE19 należy utrzymać w latach 

2021–2030, począwszy od 2020 r. od 

średniego poziomu emisji gazów 

cieplarnianych w latach 2016–2018, a 

skończywszy w 2030 r. limitem 

określonym dla każdego państwa 

członkowskiego. Dokonano dostosowania 

przydziału w 2021 r. dla państw 

członkowskich, których dotyczy dodatni 

pułap na mocy decyzji 406/2009/WE, jak 

również zwiększenie rocznych przydziałów 

emisji w latach 2017–2020 zgodnie z 

decyzjami 2013/162/UE oraz 

2013/634/UE, aby uwzględnić możliwość 

zwiększenia emisji w tych latach. Rada 

Europejska postanowiła, że dostępność i 

wykorzystanie istniejących instrumentów 

elastyczności w sektorach nieobjętych ETS 

należy znacząco zwiększyć, aby zapewnić 

racjonalność pod względem kosztów 

wspólnego wysiłku UE oraz zbieżność 

poziomów emisji na mieszkańca do roku 

(9) Podejście do wiążących rocznych 

limitów krajowych przyjęte w decyzji 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

406/2009/WE19 należy utrzymać w latach 

2021–2030, począwszy od 2020 r. od 

średniego poziomu emisji gazów 

cieplarnianych w latach 2016–2018, z 

górnym limitem zgodnym z celami na 

2020 r. ustanowionymi na mocy decyzji nr 

406/2009/WE, a skończywszy w 2030 r. 

limitem określonym dla każdego państwa 

członkowskiego, w zależności od tego, 

która z tych wartości jest niższa. Rada 

Europejska postanowiła, że dostępność i 

wykorzystanie istniejących instrumentów 

elastyczności w sektorach nieobjętych ETS 

należy znacząco zwiększyć, aby zapewnić 

racjonalność pod względem kosztów 

wspólnego wysiłku UE oraz zbieżność 

poziomów emisji na mieszkańca do roku 

2030. 
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2030. 

__________________ __________________ 

19 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie wysiłków podjętych 

przez państwa członkowskie, 

zmierzających do zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych w celu realizacji do 

roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 

dotyczących redukcji emisji gazów 

cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 

136). 

19 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie wysiłków podjętych 

przez państwa członkowskie, 

zmierzających do zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych w celu realizacji do 

roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 

dotyczących redukcji emisji gazów 

cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 

136). 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11a) Rozporządzenie przewiduje zachęty 

do redukcji emisji zgodne z innymi aktami 

prawnymi Unii w dziedzinie klimatu i 

energii. Z uwagi na fakt, że ponad 75 % 

emisji gazów cieplarnianych dotyczy 

energii, zwiększenie efektywności 

wykorzystania energii i 

energooszczędność odegrają ważną rolę w 

uzyskaniu redukcji emisji. Ambitna 

polityka w zakresie efektywności 

energetycznej jest w związku z tym 

kluczowa nie tylko z punktu widzenia 

większych oszczędności w związku z 

importem paliw kopalnych, 

bezpieczeństwa energetycznego i niższych 

rachunków konsumenckich, ale także z 

punktu widzenia większego wykorzystania 

energooszczędnych technologii w 

budynkach, przemyśle i transporcie, 

zwiększenia konkurencyjności 

gospodarczej, tworzenia lokalnych miejsc 

pracy, a także poprawy warunków 

zdrowotnych i eliminowania ubóstwa. 

Środki podejmowane w sektorach 

objętych rozporządzeniem z czasem 

zwracają się, a przy tym stanowią 

opłacalny sposób wspomagania państw 
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członkowskich w osiąganiu celów, które 

stawia przed nimi rozporządzenie. Zatem 

przy wprowadzaniu przepisów 

rozporządzenia do krajowych polityk 

państwa członkowskie powinny zwrócić 

szczególną uwagę na konkretne i 

zróżnicowane możliwości poprawy 

efektywności energetycznej w różnych 

sektorach i inwestowania w nią. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11b) W planach działania w zakresie 

emisji państwa członkowskie powinny 

uwzględnić działania mające na celu 

zwiększenie potencjału sektora rolnego 

pod względem łagodzenia zmiany klimatu, 

aby ograniczyć emisje w tym sektorze, a 

także lepiej wykorzystywać instrumenty 

finansowe w ramach wspólnej polityki 

rolnej (WPR) do wspierania 

zrównoważonych praktyk w tym sektorze. 

Zgodnie z art. 14 Komisja Europejska 

oceni faktyczne postępy w zakresie 

racjonalnej pod względem kosztów 

redukcji emisji z rolnictwa innych niż 

emisje CO2 i przedłoży Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 

tej sprawie, przedstawiając, w stosownym 

przypadku, wnioski dotyczące zmiany 

ilości pochłaniania netto, które można 

wykorzystać, odpowiednio z gruntów 

uprawnych, uprawianych użytków 

zielonych i uprawianych terenów 

podmokłych. 

 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) W rozporządzeniu [ ] [w sprawie 

włączenia emisji i pochłaniania gazów 

cieplarnianych w wyniku działalności 

związanej z użytkowaniem gruntów, 

zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 

w ramy klimatyczno-energetyczne do roku 

2030] określono zasady rozliczania 

dotyczące emisji i pochłaniania gazów 

cieplarnianych związane z użytkowaniem 

gruntów, zmianą użytkowania gruntów i 

leśnictwem (LULUCF). Mimo że 

uwzględnienie ilości do sumy całkowitych 

emisji netto i pochłaniania netto z terenów 

wylesionych, terenów zalesionych, 

gruntów uprawnych i uprawianych 

użytków zielonych, jak określono w 

rozporządzeniu [ ] na mocy niniejszego 

rozporządzenia ma wpływ na efekt 

środowiskowy w odniesieniu do poziomu 

uzyskanych redukcji emisji gazów 

cieplarnianych, elastyczność w odniesieniu 

do maksymalnej ilości 280 mln ton 

ekwiwalentu CO2 takiego pochłaniania 

podzielonej między państwa członkowskie 

zgodnie z wielkościami ustalonymi w 

załączniku III należy włączyć jako 

dodatkową możliwość dostępną w razie 

potrzeby dla państw członkowskich, aby 

mogły zrealizować swoje zobowiązania. W 

przypadku gdy akt delegowany 

aktualizujący poziomy referencyjne dla 

lasów w oparciu o krajowe plany rozliczeń 

gospodarki leśnej zgodnie z art. 8 ust. 6 

rozporządzenia [LULUCF] zostanie 

przyjęty, zgodnie z art. 290 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy 

przekazać Komisji uprawnienia do 

przyjmowania aktów w odniesieniu do art. 

7, aby uwzględnić wkład kategorii 

księgowej zarządzanych obszarów leśnych 

w mechanizmie elastyczności określonym 

w tym artykule. Przed przyjęciem takiego 

aktu delegowanego Komisja powinna 

przeprowadzić ocenę rzetelności 

rozliczania w odniesieniu do zarządzanych 

obszarów leśnych w oparciu o dostępne 

(12) W rozporządzeniu [ ] [w sprawie 

włączenia emisji i pochłaniania gazów 

cieplarnianych w wyniku działalności 

związanej z użytkowaniem gruntów, 

zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 

w ramy klimatyczno-energetyczne do roku 

2030] określono zasady rozliczania 

dotyczące emisji i pochłaniania gazów 

cieplarnianych związane z użytkowaniem 

gruntów, zmianą użytkowania gruntów i 

leśnictwem (LULUCF). Mimo że 

uwzględnienie ilości do sumy całkowitych 

emisji netto i pochłaniania netto z terenów 

wylesionych, terenów zalesionych, 

gruntów uprawnych, uprawianych 

użytków zielonych i uprawianych terenów 

podmokłych, jak określono w 

rozporządzeniu [ ] na mocy niniejszego 

rozporządzenia ma wpływ na efekt 

środowiskowy w odniesieniu do poziomu 

uzyskanych redukcji emisji gazów 

cieplarnianych, elastyczność w odniesieniu 

do maksymalnej ilości 280 mln ton 

ekwiwalentu CO2 takiego pochłaniania 

podzielonej między państwa członkowskie 

zgodnie z wielkościami ustalonymi w 

załączniku III należy włączyć jako 

dodatkową możliwość dostępną w razie 

potrzeby dla państw członkowskich, aby 

mogły zrealizować swoje zobowiązania. W 

przypadku gdy akt delegowany 

aktualizujący poziomy referencyjne dla 

lasów w oparciu o krajowe plany rozliczeń 

gospodarki leśnej zgodnie z art. 8 ust. 6 

rozporządzenia [LULUCF] zostanie 

przyjęty, zgodnie z art. 290 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy 

przekazać Komisji uprawnienia do 

przyjmowania aktów w odniesieniu do art. 

7, aby uwzględnić wkład kategorii 

księgowej zarządzanych obszarów leśnych 

w mechanizmie elastyczności określonym 

w tym artykule. Przed przyjęciem takiego 

aktu delegowanego Komisja powinna 

przeprowadzić ocenę rzetelności 

rozliczania w odniesieniu do zarządzanych 
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dane, a w szczególności spójności 

planowanych i faktycznych wskaźników 

pozyskania. Ponadto na mocy niniejszego 

rozporządzenia należy dopuścić możliwość 

dobrowolnego usunięcia jednostek 

rocznych limitów emisji w celu 

umożliwienia uwzględnienia takich ilości 

przy ocenie przestrzegania przez państwa 

członkowskie wymogów rozporządzenia [ 

]. 

obszarów leśnych w oparciu o dostępne 

dane, a w szczególności spójności 

planowanych i faktycznych wskaźników 

pozyskania.  Ocena nie powinna jednak 

zmieniać całkowitej kwoty 280 mln 

pochłaniania netto. Ponadto na mocy 

niniejszego rozporządzenia należy 

dopuścić możliwość dobrowolnego 

usunięcia jednostek rocznych limitów 

emisji w celu umożliwienia uwzględnienia 

takich ilości przy ocenie przestrzegania 

przez państwa członkowskie wymogów 

rozporządzenia [ ]. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Aby zapewnić skuteczną, 

przejrzystą i efektywną pod względem 

kosztów sprawozdawczość i weryfikację 

emisji gazów cieplarnianych i innych 

informacji niezbędnych do oceny postępów 

państw członkowskich w zakresie 

rocznych limitów emisji, wymogi w 

zakresie corocznej sprawozdawczości i 

oceny ustalone w niniejszym 

rozporządzeniu zintegrowano z 

odpowiednimi artykułami rozporządzenia 

(UE) nr 525/2013, które należy zatem 

odpowiednio zmienić. Zmiana 

przedmiotowego rozporządzenia powinna 

również zagwarantować, że postęp państw 

członkowskich w osiąganiu redukcji emisji 

jest poddawany corocznie ocenie z 

uwzględnieniem postępów w realizacji 

unijnych polityk i środków oraz informacji 

uzyskanych od państw członkowskich. Co 

dwa lata do oceny należy włączać 

przewidywany postęp w realizacji 

zobowiązań redukcyjnych Unii oraz w 

wypełnianiu przez państwa członkowskie 

ich zobowiązań. Stosowanie odliczeń 

powinno jednak być rozważane wyłącznie 

w odstępach pięcioletnich, tak aby można 

(13) Aby zapewnić skuteczną, 

przejrzystą i efektywną pod względem 

kosztów sprawozdawczość i weryfikację 

emisji gazów cieplarnianych i innych 

informacji niezbędnych do oceny postępów 

państw członkowskich w zakresie 

rocznych limitów emisji, wymogi w 

zakresie corocznej sprawozdawczości i 

oceny ustalone w niniejszym 

rozporządzeniu zintegrowano z 

odpowiednimi artykułami rozporządzenia 

(UE) nr 525/2013, które należy zatem 

odpowiednio zmienić. Zmiana 

przedmiotowego rozporządzenia powinna 

również zagwarantować, że postęp państw 

członkowskich w osiąganiu redukcji emisji 

jest poddawany corocznie ocenie z 

uwzględnieniem postępów w realizacji 

unijnych polityk i środków oraz informacji 

uzyskanych od państw członkowskich. Co 

dwa lata do oceny należy włączać 

przewidywany postęp w realizacji 

zobowiązań redukcyjnych Unii oraz w 

wypełnianiu przez państwa członkowskie 

ich zobowiązań. Stosowanie odliczeń 

powinno być rozważane w odstępach 

rocznych, po uwzględnieniu wszystkich 
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było uwzględnić potencjalny wkład 

terenów wylesionych, terenów 

zalesionych, gruntów uprawnych i 

uprawianych użytków zielonych, zgodnie z 

rozporządzeniem [ ]. Pozostaje to bez 

uszczerbku dla obowiązku Komisji 

zapewnienia przestrzegania przez państwa 

członkowskie obowiązków wynikających z 

niniejszego rozporządzenia bądź 

uprawnień Komisji do wszczęcia w tym 

celu postępowania w sprawie uchybienia 

zobowiązaniom państwa członkowskiego. 

instrumentów elastyczności 

przewidzianych w rozporządzeniu, w tym 

potencjalnego wkładu pochodzącego z 

instrumentu elastyczności przewidzianego 

rozporządzeniem [ ] [LULUCF], i 

powinno być weryfikowane w odstępach 

przewidzianych dla składania sprawozdań 

na podstawie rozporządzenia [ ] 

[LULUCF]. Pozostaje to bez wpływu na 

obowiązek Komisji zapewnienia 

przestrzegania przez państwa członkowskie 

obowiązków wynikających z 

rozporządzenia bądź, w razie 

nieprzestrzegania, uprawnień Komisji do 

wszczęcia w tym celu postępowania w 

sprawie uchybienia zobowiązaniom 

państwa członkowskiego. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Z uwagi na to, że sektory objęte 

rozporządzeniem odpowiadają za ponad 

połowę unijnych emisji gazów 

cieplarnianych, wdrożenie polityk i 

środków mających na celu redukcję emisji 

w tych sektorach będzie miało istotny 

wpływ na środowisko. Należy zatem 

zapewnić przejrzystość w monitorowaniu, 

sprawozdawczości i kontroli działań 

państw członkowskich na rzecz 

osiągnięcia celów wynikających z 

rozporządzenia, zwłaszcza gdy 

zastosowanie ma większa elastyczność, 

zgodnie z Konwencją Europejskiej 

Komisji Gospodarczej Organizacji 

Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) o 

dostępie do informacji, udziale 

społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 

oraz dostępie do sprawiedliwości w 

sprawach dotyczących środowiska z dnia 

25 czerwca 1998 r. (konwencji z Aarhus) i 

dyrektywą 2001/42/WE. W związku z tym 

istotne jest, aby państwa członkowskie i 
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Komisja przeprowadzały konsultacje z 

zainteresowanymi stronami i 

społeczeństwem, a także zapewniały im na 

wczesnym etapie możliwości skutecznego 

udziału w sporządzaniu sprawozdań 

krajowych i planów działań naprawczych 

oraz zapewniały ich właściwe 

zaangażowanie w proces przeglądu 

rozporządzenia. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Państwa członkowskie powinny 

mieć możliwość zastosowania środka 

służącego poprawie ogólnej efektywności 

pod względem kosztów całkowitych 

redukcji w postaci przekazywania części 

swoich rocznych limitów emisji na rzecz 

innych państw członkowskich. Należy 

zapewnić przejrzystość i dogodny dla obu 

stron sposób takiego przekazywania , w 

tym poprzez sprzedaż na aukcji, 

korzystanie z pośredników rynkowych 

działających w charakterze 

pełnomocników lub w drodze porozumień 

dwustronnych. 

(14) Państwa członkowskie powinny 

mieć możliwość zastosowania środka 

służącego poprawie ogólnej efektywności 

pod względem kosztów całkowitych 

redukcji w postaci przekazywania części 

swoich rocznych limitów emisji na rzecz 

innych państw członkowskich. Należy 

zapewnić przejrzystość i dogodny dla obu 

stron sposób takiego przekazywania , w 

tym poprzez sprzedaż na aukcji, 

korzystanie z pośredników rynkowych 

działających w charakterze 

pełnomocników lub w drodze porozumień 

dwustronnych. Istotne jest, aby dochody 

uzyskane z takiego przekazywania były 

udostępniane na projekty renowacji 

budynków, w szczególności 

gospodarstwom domowym o niskich 

dochodach dotkniętym ubóstwem 

energetycznym, oraz na mieszkalnictwo 

socjalne zgodnie z dyrektywą w sprawie 

efektywności energetycznej [...]. 

Uzasadnienie 

Dochody z przekazywania w połączeniu z innymi instrumentami finansowymi UE mogą 

przyczynić się do znacznego zwiększenia poziomu inwestycji w renowację budynków. Ponadto 

połączono to z art. 7 proponowanej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 

(COM(2016) 761), który zobowiązuje państwa członkowskie, aby podczas opracowywania 

środków w zakresie efektywności energetycznej obejmowały pomocą szczególnie 

gospodarstwa domowe o niskich dochodach i dotknięte ubóstwem energetycznym, a także 
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mieszkalnictwo socjalne. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Europejska Agencja Środowiska 

ma na celu wspieranie zrównoważonego 

rozwoju oraz zapewnianie pomocy w 

osiąganiu znaczącej i wymiernej poprawy 

stanu środowiska w Europie poprzez 

dostarczanie decydentom, instytucjom 

publicznym i społeczeństwu aktualnych, 

ukierunkowanych, istotnych i 

wiarygodnych informacji. Europejska 

Agencja Środowiska powinna wspomagać 

Komisję, w stosownych przypadkach, 

zgodnie ze swoim rocznym programem 

pracy. 

(15) Europejska Agencja Środowiska 

ma na celu wspieranie zrównoważonego 

rozwoju oraz zapewnianie pomocy w 

osiąganiu znaczącej i wymiernej poprawy 

stanu środowiska w Europie poprzez 

dostarczanie decydentom, instytucjom 

publicznym i społeczeństwu aktualnych, 

ukierunkowanych, istotnych i 

wiarygodnych informacji. Europejska 

Agencja Środowiska powinna wspomagać 

Komisję, w stosownych przypadkach, 

zgodnie ze swoim rocznym programem 

pracy oraz przyczyniać się w skuteczny i 

bezpośredni sposób do radzenia sobie ze 

zmianą klimatu.  

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Niniejsze rozporządzenie należy 

poddać przeglądowi w 2024 r., a następnie 

co 5 lat, aby ocenić jego ogólne 

wykonywanie. W przeglądzie należy wziąć 

pod uwagę zmiany okoliczności krajowych 

i wykorzystać wyniki globalnej oceny 

porozumienia paryskiego. 

(20) W ciągu sześciu miesięcy od czasu 

dialogu pomocniczego, który ma zostać 

zorganizowany w ramach UNFCCC w 

2018 r., 2024 r., a następnie co 5 lat, 

Komisja powinna przedłożyć 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie, aby ocenić ogólne 

wykonywanie rozporządzenia. W 

sprawozdaniu należy wziąć pod uwagę 

zmiany okoliczności krajowych i 

wykorzystać wyniki globalnej oceny 

porozumienia paryskiego, a w razie 

potrzeby powinny mu też towarzyszyć 

wnioski ustawodawcze dotyczące 

aktualizacji rozporządzenia i jego ambicji, 
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uwzględniając ewolucję następującą w 

wyniku dialogu pomocniczego w ramach 

UNFCCC i najnowsze ustalenia naukowe 

IPCC. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (20a) Komisja powinna dokonać 

dodatkowego przeglądu w przypadku 

wystąpienia państwa członkowskiego z 

Unii na podstawie art. 50 Traktatu o Unii 

Europejskiej (TUE), aby uwzględnić 

konsekwencje gospodarcze wystąpienia, a 

także jak zapewnić integralność 

środowiskową rozporządzenia zgodnie z 

zobowiązaniem UE podjętym w ramach 

porozumienia paryskiego. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit -1 (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Ostatecznym celem rozporządzenia jest 

wkład w wypełnienie podjętego w ramach 

UNFCC i porozumienia paryskiego 

zobowiązania UE i państw członkowskich 

do ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych w taki sposób, aby 

utrzymać wzrost temperatury na świecie 

znacznie poniżej 2 °C w stosunku do 

poziomu sprzed epoki przemysłowej, oraz 

kontynuowanie wysiłków na rzecz 

utrzymania tego wzrostu na poziomie 

poniżej 1,5 °C w stosunku do poziomu 

sprzed epoki przemysłowej. 
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Poprawka 16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W niniejszym rozporządzeniu określa się 

obowiązki dotyczące minimalnych 

wkładów państw członkowskich w 

realizację zobowiązania Unii dotyczącego 

redukcji emisji gazów cieplarnianych w 

latach 2021–2030, ustanawia przepisy 

dotyczące ustalania rocznych limitów 

emisji oraz oceny postępów państw 

członkowskich w zakresie wypełniania ich 

minimalnych wkładów. 

W rozporządzeniu nakłada się na państwa 

członkowskie wymóg osiągnięcia celów 

określonych w załączniku I w celu 

wspólnej redukcji emisji gazów 

cieplarnianych w Unii, o których mowa w 

art. 2, o co najmniej 30 % do 2030 r. w 

porównaniu z rokiem 2005. 

Rozporządzenie określa obowiązki 

dotyczące minimalnych wkładów państw 

członkowskich w realizację zobowiązania 

Unii dotyczącego redukcji emisji gazów 

cieplarnianych w latach 2021–2030, 

ustanawia przepisy dotyczące ustalania 

rocznych limitów emisji oraz oceny 

postępów państw członkowskich w 

zakresie wypełniania ich minimalnych 

wkładów. 

 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Rozporządzenie ma zastosowanie 

do emisji gazów cieplarnianych z kategorii 

źródeł IPCC takich jak energia, procesy 

przemysłowe i użytkowanie produktów, 

rolnictwo i odpady, jak określono w 

rozporządzeniu (UE) nr 525/2013, z 

wyłączeniem emisji pochodzących z 

rodzajów działalności wymienionych w 

załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE. 

1. Rozporządzenie ma zastosowanie 

do emisji gazów cieplarnianych z kategorii 

źródeł IPCC takich jak energia, procesy 

przemysłowe i użytkowanie produktów, 

rolnictwo i odpady, jak określono w 

rozporządzeniu (UE) nr 525/2013, z 

wyłączeniem emisji pochodzących z 

rodzajów działalności wymienionych w 

załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE. 

Do celów rozporządzenia bioenergię 

traktuje się jako energię neutralną pod 

względem emisji dwutlenku węgla. 
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Uzasadnienie 

Neutralność emisyjna jest spójna z metodyką IPCC i praktykami sprawozdawczymi 

UNFCCC. Emisje gazów cieplarnianych już uwzględnione w sektorze LULUCF nie powinny 

być powtórnie liczone w sektorze energetycznym. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Z zastrzeżeniem elastyczności 

określonej w artykułach 5, 6 i 7, 

dostosowań zgodnie z art. 10 ust. 2 oraz 

biorąc pod uwagę wszelkie odliczenia 

wynikające z zastosowania art. 7 decyzji 

406/2009/WE, każde państwo 

członkowskie zapewnia, aby jego emisje 

gazów cieplarnianych w każdym roku w 

latach 2021–2029 nie przekraczały 

poziomu określonego w sposób liniowy, 

począwszy od 2020 r. od średniego 

poziomu emisji gazów cieplarnianych w 

latach 2016, 2017 i 2018, ustanowionego 

zgodnie z ust. 3, i skończywszy w 2030 r. 

limitem określonym dla danego państwa 

członkowskiego w załączniku I do 

niniejszego rozporządzenia. 

2. Z zastrzeżeniem elastyczności 

określonej w artykułach 5, 6 i 7, 

dostosowań zgodnie z art. 10 ust. 2 oraz 

biorąc pod uwagę wszelkie odliczenia 

wynikające z zastosowania art. 7 decyzji 

406/2009/WE, każde państwo 

członkowskie zapewnia, aby jego emisje 

gazów cieplarnianych w każdym roku w 

latach 2021–2029 nie przekraczały 

poziomu określonego w sposób liniowy, 

począwszy od 2020 r. od średniego 

poziomu emisji gazów cieplarnianych w 

latach 2016, 2017 i 2018, ustanowionego 

zgodnie z ust. 3, stosując jako górny limit 

wartość rocznego limitu emisji w 2020 r. 

określoną w celach ustanowionych w 

decyzji nr 406/2009/WE aktualizowanej 

decyzją wykonawczą Komisji 

2013/634/UE, w zależności od tego, która 

z tych wartości jest niższa, i skończywszy 

w 2030 r. limitem określonym dla danego 

państwa członkowskiego w załączniku I do 

rozporządzenia. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja przyjmuje akt 

wykonawczy określający roczne limity 
emisji na lata 2021–2030 wyrażone w 

3. Komisja przyjmuje akt delegowany 

uzupełniający rozporządzenie przez 

określenie rocznych limitów emisji na lata 
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tonach ekwiwalentu CO2, jak określono w 

ust. 1 i 2. Do celów tego aktu 

wykonawczego Komisja dokonuje 

kompleksowego przeglądu najnowszych 

krajowych danych inwentaryzacyjnych za 

lata 2005 i 2016–2018 przedłożonych 

przez państwa członkowskie zgodnie z art. 

7 rozporządzenia (UE) nr 525/2013. 

2021–2030 wyrażonych w tonach 

ekwiwalentu CO2, jak określono w ust. 1 i 

2, zgodnie z art. 12. Do celów tego aktu 

delegowanego Komisja dokonuje 

kompleksowego przeglądu najnowszych 

krajowych danych inwentaryzacyjnych za 

lata 2005 i 2016–2018 przedłożonych 

przez państwa członkowskie zgodnie z art. 

7 rozporządzenia (UE) nr 525/2013. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W tym akcie wykonawczym określa 

się również, na podstawie odsetka 

zgłoszonego przez państwa członkowskie 

na podstawie art. 6 ust. 2, wielkości emisji, 

które mogą być brane pod uwagę w celu 

oceny ich zgodności na mocy przepisów 

art. 9 w latach 2021–2030. Jeżeli suma 

wielkości emisji wszystkich państw 

członkowskich przekracza łącznie 100 mln, 

wielkości przypadające na każde państwo 

członkowskie zmniejsza się 

proporcjonalnie, tak aby nie została 

przekroczona wspólna wielkość całkowita. 

4. W tym akcie delegowanym określa 

się również, na podstawie odsetka 

zgłoszonego przez państwa członkowskie 

na podstawie art. 6 ust. 2, wielkości emisji, 

które mogą być brane pod uwagę w celu 

oceny ich zgodności na mocy przepisów 

art. 9 w latach 2021–2030. Jeżeli suma 

wielkości emisji wszystkich państw 

członkowskich przekracza łącznie 50 mln, 

wielkości przypadające na każde państwo 

członkowskie zmniejsza się 

proporcjonalnie, tak aby nie została 

przekroczona wspólna wielkość całkowita. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jeżeli chodzi o lata 2021–2029, 

państwo członkowskie może pożyczyć 

maksymalnie 5 % swojego rocznego limitu 

emisji na następny rok. 

2. Jeżeli chodzi o lata 2021–2029, 

państwo członkowskie może pożyczyć 

maksymalnie 10 % swojego rocznego 

limitu emisji na następny rok. 
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Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie, które mogą 

mieć ograniczone anulacje przydziałów do 

maksymalnej wysokości 100 mln 

pozwoleń EU ETS, zgodnie z definicją w 

art. 3 lit. a) dyrektywy 2003/87/WE, 

wspólnie brane pod uwagę pod kątem ich 

zgodności z przepisami niniejszego 

rozporządzenia, są wymienione w 

załączniku II do niniejszego 

rozporządzenia. 

1. Państwa członkowskie, które mogą 

mieć ograniczone anulacje przydziałów do 

maksymalnej wysokości 50 mln pozwoleń 

EU ETS, zgodnie z definicją w art. 3 lit. a) 

dyrektywy 2003/87/WE, wspólnie brane 

pod uwagę pod kątem ich zgodności z 

przepisami rozporządzenia, są wymienione 

w załączniku II do rozporządzenia, bez 

negatywnego wpływu na integralność 

środowiskową ogólnounijnego systemu 

redukcji emisji. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Na wniosek państwa 

członkowskiego główny zarządca 

wyznaczony zgodnie z art. 20 dyrektywy 

2003/87/WE (zwany dalej „głównym 

zarządcą”) bierze pod uwagę ilość, o której 

mowa w art. 4 ust. 4, w celu zachowania 

przez dane państwo członkowskie 

zgodności z art. 9. Jedna dziesiąta ilości 

uprawnień ustalonych zgodnie z art. 4 ust. 

4 zostaje anulowana zgodnie z art. 12 ust. 4 

dyrektywy 2003/87/WE w odniesieniu do 

każdego roku od 2021 r. do 2030 r. 

3. Na wniosek państwa 

członkowskiego główny zarządca 

wyznaczony zgodnie z art. 20 dyrektywy 

2003/87/WE (zwany dalej „głównym 

zarządcą”) bierze pod uwagę ilość, o której 

mowa w art. 4 ust. 4, w celu zachowania 

przez dane państwo członkowskie 

zgodności z art. 9. Jedna dziesiąta ilości 

uprawnień ustalonych zgodnie z art. 4 ust. 

4 zostaje anulowana w odniesieniu do 

każdego roku w okresie między rokiem 

2021 a 2030. Artykuł 1 ust. 4 decyzji (UE) 

2015/1814 w sprawie ustanowienia i 

funkcjonowania rezerwy stabilności 

rynkowej dla unijnego systemu handlu 

uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych nie uwzględnia liczby 

uprawnień anulowanych na mocy 

niniejszego ustępu na potrzeby określania 

całkowitej liczby uprawnień w obrocie, 

aby nie zakłócać zasilania rezerwy 

stabilności rynkowej. 
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Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dodatkowe wykorzystanie maksymalnie 

280 mln pochłaniania netto z terenów 

wylesionych, terenów zalesionych, 

gruntów uprawnych i uprawianych 

użytków zielonych 

Dodatkowe wykorzystanie maksymalnie 

280 mln pochłaniania netto z terenów 

wylesionych, terenów zalesionych, 

gruntów uprawnych, uprawianych użytków 

zielonych i uprawianych terenów 

podmokłych. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W zakresie, w jakim emisje 

państwa członkowskiego przekraczają jego 

roczny limit emisji na dany rok, do celów 

zgodności tego państwa z przepisami art. 9 

niniejszego rozporządzenia można 

uwzględnić ilość do sumy pochłaniania 

netto ogółem i emisji netto ogółem z 

połączonych kategorii nomenklatury 

księgowej terenów wylesionych, terenów 

zalesionych, gruntów uprawnych i 

uprawianych użytków zielonych, o których 

mowa w art. 2 rozporządzenia [...] 

[LULUCF], pod warunkiem że: 

1. W zakresie, w jakim emisje 

państwa członkowskiego przekraczają jego 

roczny limit emisji na dany rok, do celów 

zgodności tego państwa z przepisami art. 9 

rozporządzenia można uwzględnić ilość do 

sumy pochłaniania netto ogółem i emisji 

netto ogółem z połączonych kategorii 

nomenklatury księgowej terenów 

wylesionych, terenów zalesionych, 

gruntów uprawnych, uprawianych 

użytków zielonych i uprawianych terenów 

podmokłych, o których mowa w art. 2 

rozporządzenia [...] [LULUCF], pod 

warunkiem że: 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera -a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -a) do dnia 30 czerwca 2019 r., a 

następnie co pięć lat, dane państwo 
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członkowskie przedłożyło Komisji plan 

działań, w którym określono działania i 

środki finansowe, jakie to państwo 

członkowskie przedsięweźmie w celu 

zapewnienia, aby pochłanianie netto 

przekraczające wymogi wynikające z art. 4 

rozporządzenia [ ][LULUCF] było 

utrzymywane na stałym poziomie w 

okresach pięcioletnich określonych w art. 

9 ust. 2; w przedmiotowym planie działań 

uwzględnia się między innymi 

wykorzystanie odpowiedniego 

finansowania unijnego przeznaczonego 

na łagodzenie zmiany klimatu; 

 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W przypadku gdy akt delegowany 

aktualizujący poziomy referencyjne dla 

lasów w oparciu o krajowe plany rozliczeń 

gospodarki leśnej zgodnie z art. 8 ust. 6 

rozporządzenia [LULUCF] zostanie 

przyjęty, należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjęcia aktu 

delegowanego wprowadzającego 

modyfikację ust. 1 niniejszego artykułu, 

aby uwzględnić wkład kategorii księgowej 

zarządzanych obszarów leśnych zgodnie z 

art. 12 niniejszego rozporządzenia. 

2. W przypadku gdy akt delegowany 

aktualizujący poziomy referencyjne dla 

lasów w oparciu o krajowe plany rozliczeń 

gospodarki leśnej zgodnie z art. 8 ust. 6 

rozporządzenia [LULUCF] zostanie 

przyjęty, należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjęcia przed 

przeglądem rozporządzenia [LULUCF] w 

2024 r. aktu delegowanego 

wprowadzającego modyfikację ust. 1 

niniejszego artykułu, bez wpływu na 

ogólną ilość pochłaniania netto na 

podstawie niniejszego artykułu w 

wysokości 280 mln, aby uwzględnić wkład 

kategorii księgowej zarządzanych 

obszarów leśnych zgodnie z art. 12 

rozporządzenia. 

 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie 



 

PE592.166v02-00 20/25 AD\1120079PL.docx 

PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W latach 2027 i 2032, w przypadku 

gdy zweryfikowane emisje gazów 

cieplarnianych państwa członkowskiego 

przekraczają roczny limit emisji na 

konkretny rok w danym okresie, zgodnie z 

ust. 2 niniejszego artykułu oraz 

instrumentami elastyczności 

zastosowanymi na podstawie art. 5–7, 

stosuje się następujące środki: 

1. W przypadku gdy zweryfikowane 

emisje gazów cieplarnianych państwa 

członkowskiego przekraczają roczny limit 

emisji na konkretny rok w danym okresie, 

zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu oraz 

instrumentami elastyczności 

zastosowanymi na podstawie art. 5–7, 

stosuje się następujące środki: 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja zapewnia prawidłowe 

rozliczanie na mocy niniejszego 

rozporządzenia za pośrednictwem unijnego 

rejestru ustanowionego na mocy art. 10 

rozporządzenia (UE) nr 525/2013, 

obejmującego roczne limity emisji, 

stosowanie instrumentów elastyczności na 

mocy art. 4–7, zgodność z przepisami art. 9 

oraz zmiany zakresu stosowania na 

podstawie art. 10 niniejszego 

rozporządzenia. Główny zarządca 

przeprowadza zautomatyzowaną kontrolę 

każdej transakcji zawartej na podstawie 

niniejszego rozporządzenia i, w 

stosownych przypadkach, wstrzymuje 

transakcje, aby zagwarantować, że nie ma 

żadnych nieprawidłowości. Informacje te 

są publicznie dostępne. 

1. Komisja zapewnia prawidłowe 

rozliczanie na mocy niniejszego 

rozporządzenia za pośrednictwem unijnego 

rejestru ustanowionego na mocy art. 10 

rozporządzenia (UE) nr 525/2013. W tym 

celu Komisja przyjmuje akt delegowany 

uzupełniający rozporządzenie, dotyczący 

w szczególności rocznych limitów emisji, 

stosowania instrumentów elastyczności na 

mocy art. 4–7, zgodności z przepisami art. 

9 oraz zmiany zakresu stosowania na 

podstawie art. 10 rozporządzenia, zgodnie 

z art. 12. Główny zarządca przeprowadza 

zautomatyzowaną kontrolę każdej 

transakcji zawartej na podstawie 

niniejszego rozporządzenia i, w 

stosownych przypadkach, wstrzymuje 

transakcje, aby zagwarantować, że nie ma 

żadnych nieprawidłowości. Informacje te 

są publicznie dostępne. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uprawnienia do przyjmowania 

aktów delegowanych, o których mowa w 

art. 7 ust. 2. i art. 11 niniejszego 

rozporządzeniu, powierza się Komisji na 

czas nieokreślony od dnia wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia. 

2. Uprawnienia do przyjmowania 

aktów delegowanych, o których mowa w 

art. 4 ust. 3, art. 7 ust. 2. i art. 11 

rozporządzeniu, powierza się Komisji na 

czas nieokreślony od dnia wejścia w życie 

rozporządzenia. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Przed przyjęciem aktu 

delegowanego Komisja konsultuje się z 

ekspertami wyznaczonymi przez każde 

państwo członkowskie zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r. 

4. Przed przyjęciem aktu 

delegowanego Komisja konsultuje się z 

ekspertami wyznaczonymi przez każde 

państwo członkowskie i Parlament 

Europejski zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 13 skreśla się 

Procedura komitetowa  

1. Komisję wspiera Komitet ds. 

Zmian Klimatu ustanowiony 

rozporządzeniem (UE) nr 525/2013. 

Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

 

2. W przypadku odesłania do 

niniejszego ustępu stosuje się art. 5 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 
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Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja składa sprawozdanie 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do 

dnia 28 lutego 2024 r., a następnie co pięć 

lat, na temat wykonywania niniejszego 

rozporządzenia, jego wkładu w osiągnięcie 

ogólnego unijnego celu redukcji emisji 

gazów cieplarnianych do 2030 r. oraz w 

realizację celów porozumienia paryskiego 

i może w stosownych przypadkach 

przedłożyć wnioski. 

W ciągu sześciu miesięcy od zakończenia 

dialogu pomocniczego w ramach 

UNFCCC w 2018 r. oraz do dnia 28 lutego 

2024 r., a następnie co pięć lat, Komisja 

składa sprawozdanie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie na temat 

wykonywania rozporządzenia, jego wkładu 

w osiągnięcie ogólnych unijnych celów 

redukcji emisji gazów cieplarnianych do 

2030 r., 2040 r. i 2050 r. oraz ocenia 

wkład w osiągnięcie długoterminowych 

celów związanych z łagodzeniem zmiany 

klimatu zawartych w porozumieniu 

paryskim, z uwzględnieniem najnowszych 

ustaleń naukowych IPCC, a także 

konieczności aktualizacji rozporządzenia 

w świetle globalnego przeglądu w celu 

udoskonalenia działań UE w dziedzinie 

klimatu. Do sprawozdania załącza się, 

w miarę potrzeb, wnioski ustawodawcze. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W przypadku gdy państwo członkowskie 

wystąpi z Unii na podstawie art. 50 TUE 

po opublikowaniu niniejszego 

rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej, nie później niż rok po 

dacie wejścia w życie porozumienia o 

wystąpieniu lub, w przypadku jego braku, 

trzy lata po powiadomieniu, o którym 

mowa w art. 50 ust. 2 TUE, a następnie co 

roku, Komisja przedkłada Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 

dotyczące konsekwencji gospodarczych 

wystąpienia dla każdego państwa 
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członkowskiego, a także dotyczące tego, 

jak zapewnić integralność środowiskową 

rozporządzenia zgodnie z zobowiązaniem 

UE podjętym w ramach porozumienia 

paryskiego, i w stosownych przypadkach 

przedkłada wnioski. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 525/2013 

Artykuł 21 – ustęp 3 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 5a) w art. 21 ust. 3 otrzymuje 

brzmienie: 

„3.  Do dnia 31 października każdego 

roku Komisja przedkłada Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w 

którym podsumowane są wnioski z ocen 

przewidzianych w ust. 1 i 2.” 

„3.  Do dnia 31 października każdego 

roku Komisja przedkłada Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w 

którym podsumowane są wnioski z ocen 

przewidzianych w ust. 1, 2 i 2a.” 
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