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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zdaniem większości klimatologów istnieją dowody na to, że obserwowane w ciągu ostatnich 
50 lat zmiany w klimacie globalnym i regionalnym są prawie całkowicie spowodowane 
wpływem człowieka na system klimatyczny oraz że konieczne jest podjęcie pilnych działań. 
Ostatnie kilka lat to czas nasilających się ruchów społecznych, które domagają się szeroko 
zakrojonych działań na rzecz klimatu, a tym samym stają się wpływowym głosem w debacie 
na temat kształtowania polityki klimatycznej, zwłaszcza w sposób pozwalający na zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych. W najnowszym sprawozdaniu Światowej Komisji ds. Adaptacji 
podkreślono, że inwestowanie w działania adaptacyjne, które minimalizują skutki zagrożeń 
pogodowych, oraz istnienie mechanizmów umożliwiających szybkie usuwanie takich skutków, 
ma znaczenie nie tylko z punktu widzenia gospodarczego i społecznego, lecz także etycznego.

Zmiana klimatu jest wyzwaniem globalnym; dlatego też reakcja na tę zmianę również powinna 
mieć charakter globalny i angażować wszystkie kraje. Unia dąży to tego, by stać się liderem w 
dziedzinie polityki klimatycznej i rozwiązań zmierzających do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej; powinna jednak dołożyć większych starań, aby wspierać i stymulować bardziej 
zdecydowane działania w krajach partnerskich, w tym poprzez stosunki handlowe. W 2017 r. 
emisje gazów cieplarnianych w 28 krajach UE zmniejszyły się o 22% w porównaniu 
z poziomem z 1990 r., dzięki czemu UE jest na dobrej drodze do przekroczenia celu na 2020 r., 
jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20%. Emisje gazów cieplarnianych 
w UE stanowią 9,3% światowych emisji, przy czym w ostatnich dziesięcioleciach odnotowuje 
się tendencję spadkową, podczas gdy w niektórych krajach o największych emisjach nadal 
widoczna jest tendencja wzrostowa. 

W polityce klimatycznej należy wziąć pod uwagę szereg istotnych czynników, w tym 
konkurencyjność gospodarek, a także dobrobyt i podstawowe potrzeby obywateli. Kształt 
i tempo ścieżki transformacji powinny uwzględniać takie okoliczności krajowe, jak dobór 
źródeł energii, bezpieczeństwo dostaw energii, struktura zatrudnienia i możliwości 
gospodarcze. W sprawozdaniu IRENA „Pomiar społeczno-gospodarczych czynników 
transformacji – nacisk na kwestie miejsc pracy” wskazano, że wzrost możliwości zatrudnienia 
w prognozie transformacji jest nierównomiernie rozłożony w różnych krajach i regionach, 
a tworzenie miejsc pracy w nowych sektorach, takich jak OZE, niekoniecznie pokrywa się, 
czasowo lub geograficznie, z utratą miejsc pracy. Dlatego też transformacja powinna być 
dokładnie zaplanowana, przy założeniu stopniowych zmian w poszczególnych obszarach 
i z zachowaniem należytej staranności, aby zapewnić regionom przemysłowym możliwość 
utrzymania zdolności do zatrudnienia. Należy skoncentrować wysiłki na rewitalizacji 
gospodarczej regionów, na których spoczywa ciężar polityki klimatycznej, zamiast liczyć na 
mobilność pracowników i ryzykować wyludnienie.

Strategiczne decyzje UE dotyczące celów w dziedzinie energii i klimatu, kształtujące 
długoterminową politykę klimatyczną, są podejmowane w oparciu o konsensus osiągnięty 
w Radzie Europejskiej. Jest to niezbędne w celu przestrzegania postanowień Traktatów 
i równego zaangażowania wszystkich państw członkowskich w określanie priorytetów i celów. 
Na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2019 r. Rada Europejska zatwierdziła wspólny cel 
polegający na osiągnięciu przez UE do 2050 r. neutralności klimatycznej i uznała, że taka 
transformacja będzie wymagała znacznych wysiłków inwestycyjnych. 

https://gca.org/global-commission-on-adaptation/home
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Wiele kluczowych sektorów gospodarki odczuwa skutki długoterminowych zmian temperatury 
i wielkości opadów, podnoszenia się poziomu morza i zjawisk ekstremalnych, które przypisuje 
się zmianie klimatu. Należy zobowiązać poszczególne sektory gospodarki do wniesienia 
odpowiedniego wkładu w realizację celu neutralności klimatycznej, na podstawie ich 
względnej wielkości, potencjału redukcji i pochłaniania emisji, a także wysiłków 
inwestycyjnych. Emisje z paliw, w tym spalanie (bez transportu), odpowiadały w 2017 r. za 
54% emisji gazów cieplarnianych w 28 krajach UE, spalanie paliw w transporcie (w tym 
w lotnictwie międzynarodowym) za 25%, rolnictwo za 10%, procesy przemysłowe 
i wykorzystanie produktów za 8%, a gospodarka odpadami za 3%. Obniżanie emisyjności 
sektora energetycznego jest jednym z ważnych wyzwań dla UE. Bez wkładu ze strony 
wszystkich kluczowych sektorów gospodarki transformacja byłaby jednak niewystarczająca 
i niesprawiedliwa. Wszystkie sektory objęte i nieobjęte systemem handlu uprawnieniami do 
emisji powinny podjąć porównywalne wysiłki na rzecz osiągnięcia unijnego celu neutralności 
klimatycznej.

Komisja powinna ustanowić wytyczne dla kluczowych sektorów dotyczące orientacyjnych 
trajektorii redukcji emisji gazów cieplarnianych w tych sektorach na poziomie Unii. Dałoby im 
to pewność co do podejmowania odpowiednich działań i planowania niezbędnych inwestycji, 
a także sprzyjałoby zaangażowaniu sektorów w dążenie do stosowania rozwiązań służących 
osiągnięciu neutralności klimatycznej.

Wytyczne te należy opracować w drodze zinstytucjonalizowanego dialogu i wymiany 
informacji między Komisją a głównymi zainteresowanymi stronami, takimi jak przedstawiciele 
przedsiębiorstw, związki zawodowe, społeczeństwo obywatelskie, oraz w ścisłej współpracy 
z państwami członkowskimi. W ramach tego działania należy uwzględnić zróżnicowane 
kryteria, m.in. najlepsze dostępne i opłacalne technologie, ślad społeczno-gospodarczy, 
konkurencyjność danego sektora, podjęte wysiłki inwestycyjne, a także ślad ekologiczny 
stosowanych technologii dekarbonizacji (np. dostępne technologie pod kątem ich likwidacji 
i recyklingu, wpływ procesu wydobycia surowców).

Trajektorie mogłyby podlegać przeglądowi w razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, 
takich jak sytuacje kryzysowe, lub w przypadku istotnej zmiany jednego z czynników, na 
podstawie których trajektorie te są ustalane, przy czym należy mieć na uwadze, że 
przedsiębiorstwa potrzebują pewności i przewidywalności, na których mogą oprzeć swoje 
decyzje i inwestycje ekologiczne.

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
Motyw 1
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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 zrównoważoną strategię 
na rzecz wzrostu gospodarczego mającą na 
celu przekształcenie Unii w sprawiedliwe i 
dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zrównoważona, zasobooszczędna, odporna 
i konkurencyjna na poziomie 
międzynarodowym oraz posiadająca 
wysokiej jakości miejsca pracy 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, a jej 
podstawą muszą być solidarność 
i współpraca na poziomie Unii.

__________________ __________________
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.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Z zastosowaniem ram 
regulacyjnych wprowadzonych przez Unię 
i uwzględniając działania podejmowane 
przez europejskie sektory przemysłowe, 
unijne emisje gazów cieplarnianych 
zmniejszyły się o 23 % w latach 1990–
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2018, podczas gdy wzrost gospodarczy w 
tym samym okresie wyniósł 61 %, co 
pokazuje, że można oddzielić wzrost 
gospodarczy od emisji gazów 
cieplarnianych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(2) Sprawozdanie specjalne 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) na temat wpływu 
globalnego ocieplenia o 1,5 °C w 
porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej i związanych z nim 
globalnych scenariuszy emisji gazów 
cieplarnianych20 stanowi solidną podstawę 
naukową do przeciwdziałania zmianom 
klimatu i wskazuje, że potrzebna jest 
intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu. Ocenia się w tym sprawozdaniu, 
że działalność człowieka spowodowała 
wzrost globalnego ocielenia o ok. 1 °C w 
stosunku do epoki preindustrialnej oraz że 
przy takim tempie wzrost o 1,5 °C nastąpi 
w latach 2030–2052. Potwierdza ono, że 
należy jak najszybciej ograniczyć emisje 
gazów cieplarnianych i że w szczególności 
w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych i osiągnięcia punktów 
krytycznych należy ograniczyć zmianę 
klimatu do 1,5 °C. Globalne sprawozdanie 
z oceny21 Międzyrządowej Platformy 
Naukowo-Politycznej w sprawie 
Różnorodności Biologicznej i 
Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) z 
2019 r. wskazuje na to, że na całym 
świecie dochodzi do utraty różnorodności 
biologicznej, a zmiana klimatu jest trzecią 
w kolejności najważniejszą przyczyną 
utraty bioróżnorodności22.

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

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

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

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

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

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

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Ekosystemy, ludzie i gospodarki w 
Unii odczują znaczne skutki zmiany 
klimatu, jeżeli pilnie nie złagodzimy emisji 
gazów cieplarnianych ani nie 
przystosujemy się do zmiany klimatu. 
Przystosowanie się do zmiany klimatu 
zmniejszyłoby w opłacalny sposób 
nieuniknione skutki i przyniosło znaczące 
dodatkowe korzyści płynące z rozwiązań 
opartych na zasobach przyrody.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej wymaga transformacji 
wszystkich sektorów gospodarki i ich 
wkładu w zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych. Z uwagi na wpływ 
produkcji i zużycia energii na poziom 
emisji gazów cieplarnianych, niezbędne 
jest przejście na sprawiedliwe, 
zrównoważone, przystępne cenowo i 
bezpieczne dostawy energii oparte w dużej 
mierze na zasobach odnawialnych oraz na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Unia będzie 
musiała przyjąć ambitne i spójne ramy 
regulacyjne, w tym dotyczące kluczowych 
czynników sprzyjających osiągnięciu 
neutralności klimatycznej, takich jak 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój, oraz 
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umożliwić udział obywateli, aby zapewnić 
wkład wszystkich sektorów gospodarki w 
realizację unijnych celów klimatycznych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Biorąc pod uwagę znaczenie 
zwiększenia zasobooszczędności w 
odniesieniu do emisji gazów 
cieplarnianych, Unia powinna 
kontynuować działania promujące 
gospodarkę o obiegu zamkniętym opartą 
na zasadzie zapobiegania odpadom, nadal 
wspierać rozwiązania wykorzystujące 
odnawialne źródła energii i ograniczać 
ślad węglowy produktów. W celu 
zminimalizowania emisji paliw kopalnych 
ważne jest stopniowe zastępowanie 
materiałów wysokoemisyjnych, gdy 
dostępne są rozwiązania technologiczne 
gotowe do wprowadzenia na rynek, oraz 
promowanie obiegu zamkniętego we 
wszystkich sektorach.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Ochrona klimatu stanowi dla 
gospodarki Unii okazję do 
intensywniejszych działań i czerpania 
korzyści z racji pełnienia pionierskiej roli 
dzięki czołowej pozycji w czystych 
technologiach. Może pomóc w 
zapewnieniu jej przemysłowi wiodącej 
pozycji w dziedzinie globalnych innowacji. 
Innowacje w zrównoważonej produkcji 
mogą promować siłę przemysłową Unii w 
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kluczowych segmentach rynku, w ten 
sposób chroniąc i tworząc miejsca pracy.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Przejście na czystą energię 
powinno zapewnić opłacalny, neutralny 
pod względem technologicznym i stabilny 
system energetyczny, w którym podaż 
energii pierwotnej będzie w większości 
pochodzić z odnawialnych źródeł energii, 
aby znacząco zwiększyć bezpieczeństwo 
dostaw, zmniejszy zależność energetyczną 
i promować zatrudnienie krajowe.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Za pośrednictwem pakietu „Czysta 
energia dla wszystkich Europejczyków”29 
Unia realizuje ambitny program 
dekarbonizacji, w szczególności poprzez 
budowanie solidnej unii energetycznej 
obejmującej cele na 2030 r. w zakresie 
efektywności energetycznej 
i wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych w dyrektywach Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/27/UE30 i (UE) 
2018/200131, oraz poprzez wzmocnienie 
odpowiednich środków ustawodawczych, 
w tym dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/31/UE32 .

(9) Za pośrednictwem pakietu „Czysta 
energia dla wszystkich Europejczyków”29 
Unia dąży do dekarbonizacji gospodarki i 
neutralności klimatycznej, w 
szczególności poprzez budowanie solidnej 
unii energetycznej obejmującej cele na 
2030 r. w zakresie efektywności 
energetycznej i wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych w dyrektywach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/27/UE30 i (UE) 2018/200131, oraz 
poprzez wzmocnienie odpowiednich 
środków ustawodawczych, w tym 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/31/UE32.

__________________ __________________
29 COM(2016) 860 final z 30 listopada 
2016 r.

29 COM(2016) 860 final z 30 listopada 
2016 r.
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30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie efektywności 
energetycznej, zmieniająca dyrektywy 
2009/125/WE i 2010/30/UE oraz 
uchylająca dyrektywy 2004/8/WE 
i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, 
s. 1).

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie efektywności 
energetycznej, zmieniająca dyrektywy 
2009/125/WE i 2010/30/UE oraz 
uchylająca dyrektywy 2004/8/WE 
i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, 
s. 1).

31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. 
L 328 z 21.12.2018, s. 82).

31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. 
L 328 z 21.12.2018, s. 82).

32 Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 
2010 r. w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków (Dz.U. L 153 
z 18.6.2010, s. 13).

32 Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 
2010 r. w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków (Dz.U. L 153 
z 18.6.2010, s. 13).

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Unia promuje cele związane z 
przyspieszeniem dekarbonizacji za 
pomocą projektów pilotażowych w 
regionach o szczególnych warunkach 
geograficznych i demograficznych, takich 
jak wyspy objęte programem „Czysta 
energia dla unijnych wysp”. W procesie 
przechodzenia na gospodarkę neutralną 
klimatycznie Unia powinna nadal zwracać 
szczególną uwagę na potrzeby obszarów 
wyspiarskich i obszarów najbardziej 
oddalonych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
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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 odpowiada jedynie za 9 % 
światowych emisji gazów cieplarnianych, 
lecz jest już światowym liderem w 
przechodzeniu na neutralność klimatyczną 
i jest zdeterminowana osiągnąć to w 
uczciwy, sprawiedliwy społecznie i 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
sposób, a także dążyć 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 
instrumenty polityki handlowej. Unia ma 
obowiązek pokazać, że ta transformacja 
jest możliwa.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) Parlament Europejski ogłosił kryzys 
klimatyczny i środowiskowy34 oraz wezwał 
w związku z tym do koniecznego 
przekształcenia społeczeństwa 
europejskiego w społeczeństwo neutralne 
dla klimatu, a najpóźniej do 2050 r., tak by 
stało się ono przykładem europejskiego 
sukcesu33. W swoich konkluzjach z dnia 
12 grudnia 2019 r.35 Rada Europejska 
przyjęła cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii do 2050 
r., zgodnie z celami porozumienia 
paryskiego, i potwierdziła, że niezbędne 
jest ustanowienie ram, które przyniosą 
korzyści wszystkim państwom 
członkowskim w sprawiedliwy sposób i 
uwzględnią ich okoliczności krajowe 
związane z sytuacją wyjściową, a ponadto 
obejmą odpowiednie instrumenty, zachęty, 
wsparcie i inwestycje w celu zapewnienia 
racjonalnej pod względem kosztów, 
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aby Rada mogła ją przyjąć i przedłożyć do 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

skutecznej i uczciwej transformacji, która 
będzie wymagała znacznych nakładów 
publicznych i prywatnych. Rada 
Europejska zwróciła się również do 
Komisji o przygotowanie wniosku w 
sprawie długoterminowej strategii Unii jak 
najwcześniej w 2020 r., aby Rada mogła ją 
przyjąć i przedłożyć do Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu.

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

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

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

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

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

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

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Pandemia COVID-19 wywołała 
bezprecedensowy kryzys historyczny, 
humanitarny i gospodarczy. Dlatego też 
podstawą polityki Unii musi być nowa, 
dogłębna ocena skutków uwzględniająca 
nowe realia gospodarcze. Unia potrzebuje 
jasnych ram politycznych dla rozwoju 
infrastruktury i badań naukowych w 
połączeniu z zasadami gospodarki 
rynkowej w celu przezwyciężenia tego 
kryzysu, w oparciu o opracowany przez 
Komisję plan odbudowy dla Europy. 
Polityka handlowa musi być spójna z 
zasadami stosowanymi wobec sektorów 
przemysłu działających na rynku 
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wewnętrznym, aby uniknąć tworzenia 
nieuczciwej konkurencji dla przemysłu 
unijnego. Można by wykorzystać 
skuteczne narzędzia gospodarki rynkowej 
w sektorze przemysłu jako wzór dla 
sektora budowlanego i transportowego.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) Unia i państwa członkowskie 
powinny dążyć do osiągnięcia równowagi 
między antropogenicznymi emisjami 
gazów cieplarnianych a pochłanianiem 
gazów cieplarnianych, stosując metody 
naturalne i technologiczne, na poziomie 
Unii najpóźniej do 2050 r. Szczególny 
nacisk należy kłaść na udoskonalenie 
badań i rozwój pochłaniaczy. Do 
osiągnięcia ogólnounijnego celu 
neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie, angażując również 
szczebel polityki regionalnej i lokalnej, a 
państwa członkowskie, Parlament 
Europejski, Rada i Komisja powinny 
wprowadzić środki niezbędne do realizacji 
tego celu. Działania na poziomie Unii będą 
stanowić istotną część działań 
podejmowanych na poziomie państw 
członkowskich w celu osiągnięcia tego 
celu w sposób opłacalny, uczciwy i 
społecznie zrównoważony, zwiększając 
konkurencyjność gospodarczą i tworzenie 
miejsc pracy, uwzględniając aspekt płci i 
nie pozostawiając nikogo samemu sobie.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Należy realizować cele klimatyczne 
porozumienia paryskiego w sposób 
racjonalny pod względem kosztów i 
społecznie zrównoważony. Tylko jeżeli 
Unia pozostanie silna gospodarczo, 
atrakcyjna dla inwestycji i konkurencyjna 
w skali międzynarodowej oraz zapewni 
szeroką akceptację społeczną, może 
działać jako globalny przykład w zakresie 
ochrony klimatu.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu najpóźniej do 2050 r. powinno 
umożliwić powstanie odporniejszej i 
bardziej konkurencyjnej gospodarki na 
poziomie Unii i państw członkowskich, 
która jest zaawansowana technologicznie, 
generuje wzrost gospodarczy oraz nowe 
możliwości w zakresie przedsiębiorczości i 
zatrudnienia, a jednocześnie zmniejszyć 
zależność energetyczną Unii. Powinno to 
również służyć osiągnięciu spójniejszej 
Unii, pomagając obywatelom i terytoriom 
najbardziej dotkniętym transformacją 
energetyczną czerpać z niej korzyści. W 
tym celu Unia musi zapewnić odpowiednie 
mechanizmy i fundusze, aby uruchomić 
dużą liczbę inwestycji niezbędnych do 
sfinansowania transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej w sposób 
racjonalny pod względem kosztów i 
sprawiedliwy społecznie we wszystkich 
państwach członkowskich, z 
uwzględnieniem ich różnych sytuacji 
wyjściowych.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12c) Istnieje również potrzeba wsparcia 
niezbędnych inwestycji w nowe 
zrównoważone technologie niezbędne do 
osiągnięcia celu neutralności 
klimatycznej. W związku z tym należy 
przestrzegać zasady neutralności 
technologicznej i unikać efektu „lock-in”. 
Jak stwierdzono w komunikacie Komisji 
„Strategia w zakresie wodoru na rzecz 
Europy neutralnej dla klimatu”, wodór 
może również odegrać rolę we wspieraniu 
zobowiązania Unii do osiągnięcia 
neutralności emisyjnej najpóźniej do 2050 
r., zwłaszcza w sektorach 
energochłonnych.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12d) W procesie przejścia do 
neutralności klimatycznej Unia musi 
zachować konkurencyjność swojego 
przemysłu, a zwłaszcza przemysłu 
energochłonnego, w tym przez 
opracowanie skutecznych środków 
przeciwdziałania ucieczce emisji w sposób 
zgodny z zasadami WTO oraz 
wyrównywanie szans między Unią a 
państwami trzecimi, aby uniknąć 
nieuczciwej konkurencji wynikającej z 
niewdrożenia polityki klimatycznej 
zgodnej z porozumieniem paryskim.

Poprawka 20
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12e) W całkowicie skutecznej unijnej 
polityce klimatycznej należy uwzględnić 
problem ucieczki emisji i rozwijać 
odpowiednie narzędzia polityki handlowej, 
np. mechanizm dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2, 
aby poradzić sobie z tym problemem oraz 
chronić unijne normy i liderów unijnego 
przemysłu.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Unia powinna kontynuować swoje 
działania w dziedzinie klimatu i utrzymać 
wiodącą pozycję w tej dziedzinie 
po 2050 r., aby chronić ludzi i planetę 
przed zagrożeniami związanymi ze zmianą 
klimatu, dążąc do osiągnięcia celów 
dotyczących temperatury przewidzianych 
w porozumieniu paryskim i zgodnie 
z zaleceniami IPCC.

(13) Unia powinna kontynuować swoje 
działania w dziedzinie klimatu 
w perspektywie długoterminowej 
i zachęcać innych partnerów 
międzynarodowych do przyjęcia podobnej 
polityki, aby chronić ludzi, gospodarkę 
i ich środowisko naturalne przed 
zanieczyszczeniem oraz zagrożeniami 
związanymi ze zmianą klimatu, dążąc do 
osiągnięcia długoterminowego celu 
dotyczącego ograniczenia wzrostu 
temperatury do 1,5 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej określonego w 
art. 2 porozumienia paryskiego i zgodnie 
z zaleceniami IPCC.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie (15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
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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 i 
zwiększenia pochłaniania oraz zwiększenia 
odporności; wraz z upływem czasu dalszy 
rozwój integralności środowiskowej i 
wzrost poziomu ambicji.

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, różnych 
punktów wyjścia, już podjętych działań, 
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 oraz kosztów 
społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych niewystarczających 
działań w odniesieniu do decyzji 
dotyczących inwestycji i planowania, przy 
jednoczesnym zadbaniu o to, by polityka 
UE była efektywna pod względem kosztów 
i neutralna technologicznie w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych i 
zwiększenia pochłaniania oraz zwiększenia 
odporności; wraz z upływem czasu dalszy 
rozwój integralności środowiskowej i 
wzrost poziomu ambicji.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Cel zerowych emisji gazów 
cieplarnianych netto w Unii do 2050 r. 
powinien zostać osiągnięty w drodze 
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sprawiedliwej społecznie i racjonalnej pod 
względem kosztów transformacji, z 
uwzględnieniem różnych punktów wyjścia 
państw członkowskich na drodze ku 
neutralności klimatycznej. Unijne 
mechanizmy finansowania i wsparcia 
powinny być współmierne do społecznych 
i gospodarczych obciążeń związanych 
z transformacją, bez uszczerbku dla 
polityki strukturalnej i regionalnej 
zgodnie z Traktatami. W szczególności 
takie mechanizmy jak fundusz 
modernizacyjny i pula solidarnościowa 
w ramach unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji, a także Fundusz 
na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 
powinny zostać zasilone niezbędnymi i 
odpowiednimi środkami finansowymi, aby 
wspierać wysiłki wymagane od 
zainteresowanych sektorów 
gospodarczych.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) Przejście na neutralność 
klimatyczną wymaga zmian w całym 
spektrum polityki oraz znaczących 
wspólnych działań we wszystkich 
sektorach gospodarki i ze strony 
wszystkich grup społeczeństwa, o czym 
mówi komunikat Komisji „Europejski 
Zielony Ład”. W swoich konkluzjach z 
dnia 12 grudnia 2019 r. Rada stwierdziła, 
że wszystkie istotne przepisy i polityki UE 
muszą być spójne z celem neutralności 
klimatycznej i muszą przyczyniać się do 
jego osiągnięcia, przy jednoczesnym 
poszanowaniu równych warunków 
działania, i zwróciła się do Komisji o 
zbadanie, czy wymaga to dostosowania 
istniejących przepisów.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Tworzenie odporności na zmianę 
klimatu i dostosowanie się do 
nieuniknionych skutków zmiany klimatu 
wymaga również wspólnego wysiłku 
sektorów gospodarczych i społecznych 
oraz spójności prawodawstwa i polityki 
Unii.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Do września 
2020 r. Komisja powinna, w oparciu 
o kompleksową ocenę skutków 
i z uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50-55 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Z uwagi na 
unijny cel dotyczący osiągnięcia 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 
2050 r. podwyższa się cel Unii wyznaczony 
na 2030 r., aby osiągnąć redukcję emisji o 
co najmniej 55 % w stosunku do 
poziomów z 1990 r. Unijny cel 
neutralności klimatycznej należy osiągnąć 
m.in. w drodze opracowania i, w 
stosownych przypadkach, zmiany 
odpowiednich przepisów Unii. Poza tym, 
na podstawie wyników oceny skutków, 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
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uzna za stosowne skorygowanie unijnego 
celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, aby 
osiągnąć redukcję emisji na poziomie 50-
55 % w porównaniu z 1990 r.

unijne akty prawne, w tym odpowiednie 
części pakietu „Czysta energia dla 
wszystkich Europejczyków”, aby osiągnąć 
proponowany nowy cel redukcji emisji. Po 
przeprowadzeniu szczegółowej oceny 
skutków Komisja powinna do dnia 
30 września 2025 r. zbadać również 
możliwości ustanowienia unijnego celu 
redukcji emisji na 2040 r. oraz, w 
stosownych przypadkach, przedstawić 
wnioski Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie.

__________________ __________________
36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, 
s. 1).

36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, 
s. 1).

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Aby osiągnąć cel klimatyczny na 
2030 r. i neutralność klimatyczną 
najpóźniej do 2050 r., Unia powinna 
nadal dążyć do silnej i zrównoważonej 
gospodarki, w szczególności w drodze 
zwiększenia wysiłków na rzecz 
ograniczenia do minimum wykorzystania 
paliw kopalnych i ostatecznie odejścia od 
nich w terminie zgodnym z celami 
niniejszego rozporządzenia, przy 
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jednoczesnym uwzględnieniu pomostowej 
roli gazu ziemnego w przechodzeniu na 
gospodarkę neutralną pod względem 
emisji dwutlenku węgla.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Komisja opracowała i przyjęła 
szereg inicjatyw w prawodawstwie 
dotyczącym sektora energetycznego, 
zwłaszcza w odniesieniu do energii ze 
źródeł odnawialnych, efektywności 
energetycznej, w tym charakterystyki 
energetycznej budynków. Inicjatywy te 
należy uwzględnić w długofalowych 
postępach państw w pracach na rzecz 
realizacji unijnego celu neutralności 
klimatycznej do 2050 r.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu, Komisja powinna 
wprowadzić niezbędne środki zgodnie 
z Traktatami. Komisja powinna ocenić, czy 
wszystkie unijne środki i wnioski 
ustawodawcze są dostosowane do celu 
neutralności klimatycznej i czy dotyczą 
kwestii związanych ze zmianą klimatu. 
Komisja powinna również regularnie 
oceniać odpowiednie środki krajowe 
i wydawać zalecenia, jeżeli stwierdzi, że 
środki zastosowane przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej lub 
niewystarczające pod względem 
zwiększania zdolności adaptacyjnych, 
wzmacniania odporności lub zmniejszania 
podatności na zmianę klimatu.

Poprawka 30

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 

(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, i 
ostatnim przeglądzie przeprowadzonym 
zgodnie z art. 14 porozumienia paryskiego 
i Ramową konwencja ONZ w sprawie 
zmian klimatu. 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 



PE652.274v02-00 24/56 AD\1212562PL.docx

PL

(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 
fachowego nadzoru. Europejska Agencja 
Środowiska powinna wspomagać Komisję, 
w stosownych przypadkach i zgodnie ze 
swoim rocznym programem pracy.

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 i 
ogólnoświatowych danych i statystyk oraz 
dążyć do fachowego nadzoru. Europejska 
Agencja Środowiska powinna wspomagać 
Komisję, w stosownych przypadkach 
i zgodnie ze swoim rocznym programem 
pracy.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
wspierać duże zaangażowanie publiczne i 
społeczne na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym. Komisja 
powinna zatem współpracować ze 
wszystkimi grupami społeczeństwa i 
zainteresowanymi stronami, w tym 
związkami zawodowymi, organizacjami 
akademickimi i badawczymi oraz 
przedstawicielami przemysłu, aby 
umożliwić im podejmowanie działań na 
rzecz neutralności klimatycznej i 
budowania sprawiedliwego, odpornego na 
zmianę klimatu społeczeństwa, oraz 
wzmocnić ich pozycję, w tym poprzez 
wprowadzenie Europejskiego Paktu na 
rzecz Klimatu.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zapewnić przewidywalność 
i pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić nieodwracalność przejścia na 
neutralność klimatyczną, aby zapewnić 
z czasem stopniową redukcję oraz pomóc 
w ocenie spójności środków i postępów z 
celem neutralności klimatycznej, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do 
wyznaczenia trajektorii redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w Unii mającej na 
celu osiągnięcie zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto do 2050 r. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 
13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa37. W szczególności, 
aby zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

(21) Aby zapewnić przewidywalność i 
pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, związkom zawodowym, 
inwestorom i konsumentom, aby zapewnić 
nieodwracalność przejścia na neutralność 
klimatyczną, aby zapewnić z czasem 
stopniową redukcję oraz pomóc w ocenie 
spójności środków i postępów z celem 
neutralności klimatycznej, Komisja 
powinna przeanalizować warianty 
struktury i kształtu orientacyjnej 
trajektorii na szczeblu unijnym w celu 
osiągnięcia unijnego celu klimatycznego 
na 2030 r. oraz zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto najpóźniej do 2050 r. 
i przedstawić Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wniosek 
ustawodawczy.

__________________ __________________
37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Ponieważ zmiana klimatu jest 
z definicji wyzwaniem międzynarodowym, 
działania krajowe należy uzupełniać 
i wzmacniać za pomocą skoordynowanych 
działań na poziomie Unii. Ponieważ cele 
niniejszego rozporządzenia, mianowicie 
osiągnięcie neutralności klimatycznej 
w Unii do 2050 r., nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający jedynie 
przez państwa członkowskie, natomiast ze 
względu na ich skalę i skutki możliwe jest 
ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może podjąć działania zgodnie 
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie 
z zasadą proporcjonalności określoną 
w tym artykule niniejsze rozporządzenie 
nie wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów,

(23) Ponieważ zmiana klimatu jest 
z definicji wyzwaniem międzynarodowym, 
działania krajowe należy uzupełniać 
i wzmacniać za pomocą skoordynowanych 
i solidarnościowych działań na poziomie 
Unii. Ponieważ cele niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie osiągnięcie 
neutralności klimatycznej w Unii 
do 2050 r., nie mogą zostać osiągnięte 
w sposób wystarczający jedynie przez 
państwa członkowskie, natomiast ze 
względu na ich skalę i skutki możliwe jest 
ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może podjąć działania zgodnie 
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie 
z zasadą proporcjonalności określoną 
w tym artykule niniejsze rozporządzenie 
nie wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Dobrze funkcjonujący wewnętrzny 
rynek energii jest ważnym elementem 
transformacji energetycznej i przyczyni się 
do jej stabilności finansowej. W 
wieloletnich ramach finansowych należy 
zatem priorytetowo potraktować rozwój 
inteligentnych i cyfrowych 
zintegrowanych sieci energii elektrycznej i 
gazu (sieci TEN i instrument „Łącząc 
Europę”), zgodnych z celem klimatycznym 
i środowiskowym. W programach 
odbudowy po COVID-19 trzeba również 
wspierać rozwój ponadnarodowych sieci 
energetycznych. Potrzebne są skuteczne i 
sprawne procedury podejmowania decyzji 
w celu wsparcia rozwoju sieci 
ponadnarodowych, w szczególności w 
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zakresie przyszłościowej infrastruktury 
gazowej wykorzystującej wodór.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) Sojusze europejskie, zwłaszcza w 
sektorze baterii i wodoru, mają zasadnicze 
znaczenie: koordynowane na szczeblu 
europejskim oferują ogromne możliwości 
w zakresie procesów odbudowy 
regionalnej po COVID-19 i udanej 
zmiany strukturalnej. Wymogi prawne 
muszą stworzyć ramy dla innowacji w 
zakresie przyjaznej dla klimatu mobilności 
i przyjaznego dla klimatu wytwarzania 
energii. Sojusze te powinny otrzymywać 
odpowiednie wsparcie i środki finansowe 
oraz być częścią przyszłej polityki 
zagranicznej i polityki sąsiedztwa, a także 
umów handlowych.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy nieodwracalnego i stopniowego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 
pochłaniaczy naturalnych i innych w Unii.

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy nieodwracalnego i szybkiego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 
pochłaniaczy [...] w Unii.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2
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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 w 
poszczególnych państwach członkowskich 
najpóźniej do 2050 r., w dążeniu do 
osiągnięcia długoterminowych celów 
dotyczących temperatury określonych w 
art. 2 porozumienia paryskiego, i 
przewidziano ramy służące osiągnięciu 
postępów w realizacji globalnego celu w 
zakresie adaptacji ustanowionego w art. 7 
porozumienia paryskiego, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu 
konieczności sprawiedliwej transformacji 
pracowników przy założeniu, że innowacje 
w zrównoważonej produkcji mogą 
promować siłę przemysłu europejskiego w 
kluczowych segmentach rynku i w ten 
sposób chronić i tworzyć godne miejsca 
pracy wysokiej jakości.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu uznano 
zmianę klimatu za wyzwanie zbiorowe, 
które wymaga wspólnych rozwiązań 
opartych na sprawiedliwej i uczciwej 
transformacji. Zgodnie z zasadą 
sprawiedliwości poszczególne państwa 
członkowskie i sektory gospodarki 
powinny przyczynić się do sprostania temu 
wyzwaniu.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych wymienionych w części 2 
załącznika V do rozporządzenia (UE) 
2018/1999 oraz ich pochłaniania przez 
pochłaniacze naturalne lub inne.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych wymienionych w części 2 
załącznika V do rozporządzenia (UE) 
2018/1999 oraz ich pochłaniania przez 
pochłaniacze.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Definicja

– „neutralność klimatyczna” oznacza 
zerowe emisje gazów cieplarnianych netto 
w Unii, aby osiągnąć równowagę między 
unijnymi antropogenicznymi emisjami 
gazów cieplarnianych oraz pochłanianiem 
gazów cieplarnianych przez pochłaniacze 
w Unii;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć w 
Unii jak najszybciej, a najpóźniej do 2050 
r., tym samym osiągając w tym terminie 
zerowe emisje gazów cieplarnianych netto 
w Unii. Każde państwo członkowskie musi 
osiągnąć zerowy bilans emisji netto 
najpóźniej do 2050 r. Po tym terminie 
pochłanianie gazów cieplarnianych 
przewyższa emisje.

Poprawka 42
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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, 
regionalnym i lokalnym środki niezbędne, 
by umożliwić indywidualne, a w rezultacie 
wspólne osiągnięcie celu zerowych emisji 
netto określonego w ust. 1, 
z uwzględnieniem znaczenia wspierania 
konkurencyjności Unii, spójności 
społecznej i gospodarczej oraz ochrony 
konsumentów podatnych na zagrożenia, 
jak również sprawiedliwości, solidarności i 
sprawiedliwej transformacji między 
państwami członkowskimi.

Poprawka 43

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. W świetle celu określonego w art. 2 
ust. 1 należy określić cel redukcji emisji 
gazów cieplarnianych na szczeblu 
krajowym w całej gospodarce Unii do 
2030 r. na poziomie co najmniej 55 % w 
porównaniu z poziomami z 1990 r.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4
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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, w jaki sposób należałoby 
zmienić wszystkie odpowiednie unijne akty 
prawne wdrażające cel Unii na 2030 r., aby 
umożliwić osiągnięcie unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. określonego w 
art. 2 ust. 3 oraz celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1. 
W stosownych przypadkach Komisja 
dołącza do ocen wnioski ustawodawcze.

Poprawka 45

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 i 
po przeprowadzeniu szczegółowej oceny 
skutków Komisja bada do dnia 30 
września 2025 r. możliwości ustalenia 
celu redukcji emisji Unii na 2040 r. i w 
stosownych przypadkach przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski ustawodawcze. Badając opcje 
dotyczące celu klimatycznego na 2040 r., 
Komisja uwzględnia kryteria określone w 
art. 3 ust. 3. W ocenie skutków analizuje 
się, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne istotne dla osiągnięcia 
tego celu.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 1. Do dnia... [dwanaście miesięcy od 
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przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej 
trajektorii.

wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] Komisja przedkłada 
wniosek ustawodawczy, w którym 
wyznacza orientacyjną trajektorię na 
poziomie Unii prowadzącą do osiągnięcia 
unijnego celu klimatycznego na 2030 r. 
określonego w art. 2 ust. 3 oraz celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 ust. 1.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Punktem wyjścia trajektorii jest 
unijny cel klimatyczny na 2030 r. 
określony w art. 2 ust. 3.

2. Unijna trajektoria, o której mowa 
w ust. 1, obowiązuje od dnia... [sześć 
miesięcy od wejścia w życie wniosku 
ustawodawczego, o którym mowa w ust. 1] 
i jest ustalana na podstawie dwuletnich 
celów pośrednich.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Przy ustalaniu trajektorii zgodnie 
z ust. 1 Komisja może wziąć pod uwagę 
następujące kryteria:

Poprawka 49

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

-a) ślad społeczno-gospodarczy;

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą;

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą, z uwzględnieniem kosztów 
społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych wynikających z 
niepodjęcia i opóźnienia działań w 
dziedzinie klimatu lub podjęcia 
niedostatecznych działań;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki;

b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki i jej kluczowych sektorów, 
włącznie z obecnym stanem rozwoju 
europejskich MŚP przez zastosowanie 
testu MŚP;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) najlepszą dostępną technologię; c) najlepsze dostępne technologie, ich 
obecną penetrację rynku oraz perspektywy 
przyszłego wdrażania dojrzałych nowych 
technologii i przełomowych innowacji, 
przy jednoczesnym poszanowaniu zasady 



PE652.274v02-00 34/56 AD\1212562PL.docx

PL

neutralności technologicznej i unikaniu 
możliwego efektu „lock-in”;

Poprawka 53

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) koszty likwidacji i recyklingu 
wykorzystywanych technologii, a także ich 
wpływ na środowisko i różnorodność 
biologiczną, w tym wpływ wydobycia 
surowców;

Poprawka 54

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) zasobooszczędność, możliwości 
gospodarcze, dostępność i bezpieczeństwo 
dostaw surowców;

Poprawka 55

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) dostępność oraz koszt 
niskoemisyjnych i neutralnych dla 
klimatu surowców, energii, niezbędnej 
infrastruktury i technologii 
niskoemisyjnych;

Poprawka 56

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

db) potrzebę ograniczenia do 
minimum wykorzystania paliw kopalnych 
i tym samym uzależnienia Unii od tych 
paliw, a ostatecznie stopniowego odejścia 
od nich w terminie zgodnym z celem 
neutralności klimatycznej określonym w 
art. 2 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
przy jednoczesnym uwzględnieniu 
pomostowej roli gazu ziemnego w 
przechodzeniu na gospodarkę neutralną 
pod względem emisji dwutlenku węgla;

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) uczciwość i solidarność między 
państwami członkowskimi;

e) uczciwość i solidarność między 
państwami członkowskimi oraz w ich 
obrębie, biorąc pod uwagę różne sytuacje 
wyjściowe państw członkowskich i 
uwarunkowania krajowe;

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) potrzebę zapewnienia skuteczności 
środowiskowej i rozwoju w czasie;

f) potrzebę zapewnienia integralności 
i skuteczności środowiskowej oraz 
rozwoju w czasie zgodnie z art. 4 ust. 3 
porozumienia paryskiego;

Poprawka 59

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

g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne;

g) cykle inwestycyjne, potrzeby i 
możliwości inwestycyjne oraz potrzebę 
przewidywalności dla sektorów gospodarki 
i stabilności regulacyjnej dla inwestycji, z 
uwzględnieniem ryzyka związanego z 
aktywami osieroconymi;

Poprawka 60

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) sprawiedliwy podział obciążeń i 
potencjał sektorów gospodarki w zakresie 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, ich 
efektywność energetyczną oraz wysiłki 
inwestycyjne podjęte w związku z 
dekarbonizacją;

Poprawka 61

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 uczciwej i 
sprawiedliwej transformacji dla 
wszystkich grup społecznych, z 
uwzględnieniem potencjalnych skutków 
społeczno-gospodarczych przyszłych 
środków;

Poprawka 62

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

ha) ocenę ubóstwa energetycznego i 
podatności poszczególnych państw 
członkowskich na problemy związane z 
energią, postępy w ich ograniczaniu, 
włącznie z oceną niezawodności dostaw 
energii;

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) zmiany sytuacji międzynarodowej 
i działania podejmowane na rzecz realizacji 
długoterminowych celów porozumienia 
paryskiego i ostatecznego celu Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu;

i) zmiany sytuacji międzynarodowej i 
ogólnoświatowe działania, w tym 
podejmowane przez państwa trzecie, na 
rzecz realizacji długoterminowych celów 
klimatycznych porozumienia paryskiego i 
ostatecznego celu Ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu;

Poprawka 64

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) zapobieganie ucieczce emisji i 
zastosowane skuteczne środki ochrony 
przed tym zjawiskiem, w szczególności w 
energochłonnych gałęziach przemysłu 
konkurujących na szczeblu globalnym, a 
także rolę instrumentów polityki 
handlowej;

Poprawka 65

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

ib) ślad węglowy produktów 
końcowych i konsumpcji w Unii;

Poprawka 66

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ic) potrzebę wsparcia stosowania 
produktów odnawialnych i obiegu 
zamkniętego we wszystkich sektorach;

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 68

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) cele zrównoważonego rozwoju 
ONZ;

Poprawka 69

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

jb) wpływ pandemii COVID-19 i 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z 
Unii na sytuację gospodarczą w Unii i jej 
kluczowe sektory gospodarki;

Poprawka 70

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jc) potrzebę zapewnienia spójności z 
innymi celami politycznymi i przepisami 
Unii;

Poprawka 71

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja dokonuje przeglądu 
unijnej trajektorii, o której mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, nie później niż sześć 
miesięcy po każdym globalnym 
przeglądzie, o którym mowa w art. 14 
porozumienia paryskiego, i w stosownych 
przypadkach przedkłada wniosek 
ustawodawczy w celu jej dostosowania.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odpowiednie instytucje Unii 
i państwa członkowskie zapewniają ciągłe 

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

ciągłe postępy w zwiększaniu zdolności 
przystosowawczych, wspieraniu badań, 
wzmacnianiu odporności i zmniejszaniu 
wrażliwości na zmianę klimatu oraz 
promowaniu sprawiedliwej transformacji, 
aby osiągnąć cele określone w art. 7 
porozumienia paryskiego i cele dotyczące 
przystosowania się do zmiany klimatu 
określone w art. 19 i załączniku VIII do 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Poprawka 73

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, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów, oraz 
informują o tych strategiach i planach 
Komisję zgodnie z art. 19 rozporządzenia 
(UE) 2018/1999. Ww. strategie i plany 
obejmują środki i działania zgodne z 
celami krajowymi i celami dotyczącymi 
przystosowania się do zmiany klimatu 
oraz zapewniają odpowiednie 
finansowanie, w tym ze źródeł 
publicznych i prywatnych.

Poprawka 74

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja wspiera państwa 
członkowskie w opracowywaniu tych 
strategii i planów w drodze gromadzenia i 
dostarczania danych na temat przyszłych 
skutków dla klimatu w całej Unii oraz 
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wspierania działań ukierunkowanych na 
społeczne aspekty ubóstwa 
energetycznego.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 września 2023 r. i od tej daty 
co pięć lat Komisja ocenia, wraz z oceną 
przewidzianą w art. 29 ust. 5 
rozporządzenia (UE) 2018/1999:

Do dnia 30 września 2023 r. i od tej daty 
co dwa lata Komisja ocenia, wraz z oceną 
przewidzianą w art. 29 ust. 5 
rozporządzenia (UE) 2018/1999:

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zbiorowe postępy na szczeblu 
globalnym w realizacji celów, o których 
mowa w art. 2 porozumienia paryskiego;

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) zbiorowe postępy wszystkich 
państw członkowskich w realizacji celu 
dotyczącego zapewnienia silnego, 
zrównoważonego i wysokowydajnego 
przemysłu dla gospodarki Unii oraz 
większego znaczenia przemysłu w PKB 
Unii;

Poprawka 78
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) podjęte środki i zbiorowe postępy 
poczynione przez wszystkie państwa 
członkowskie na drodze ku osiągnięciu 
celów planów sprawiedliwej 
transformacji, aby nie pominąć żadnej 
grupy społecznej ani żadnego sektora 
gospodarki;

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bd) zbiorowe postępy wszystkich 
państw członkowskich w walce z 
ubóstwem energetycznym;

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie ww. oceny oraz 
wnioski z nich wraz ze sprawozdaniem na 
temat stanu unii energetycznej 
opracowanym w danym roku 
kalendarzowym zgodnie z art. 35 
rozporządzenia (UE) 2018/1999 oraz 
podaje je do wiadomości publicznej.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Do dnia 30 września 2023 r. i od tej 
daty co dwa lata Komisja dokonuje 
przeglądu:

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) spójności środków i polityk 
unijnych, w tym przepisów sektorowych, z 
celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 ust. 1 wyrażonym w 
formie orientacyjnej trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, oraz z rozwojem 
globalnym zgodnie z celem porozumienia 
paryskiego;

Poprawka 83

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) adekwatności środków unijnych w 
celu zapewnienia postępów w realizacji 
celów przemysłowych Unii, a także 
zapewnienia skutecznej ochrony przed 
ucieczką emisji;

Poprawka 84

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) adekwatności środków unijnych w 
celu osiągnięcia celów planów 
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sprawiedliwej transformacji, aby nie 
pominąć żadnej grupy społecznej ani 
sektora gospodarki;

Poprawka 85

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) adekwatności środków unijnych w 
celu zapewnienia postępów w walce z 
ubóstwem energetycznym;

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1, 
oraz włącza tę analizę do wszelkich ocen 
skutków towarzyszących tym środkom lub 
wnioskom ustawodawczym i podaje 
wyniki tej oceny do wiadomości publicznej 
w chwili przyjęcia.

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
unijnych środków lub wniosków 
ustawodawczych Komisja ocenia ich 
dostosowanie do celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
wyrażonego w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, oraz konsekwencje 
tych środków dla społeczeństwa i 
gospodarki oraz włącza tę analizę do 
wszelkich ocen skutków towarzyszących 
tym środkom lub wnioskom 
ustawodawczym i podaje tę ocenę oraz jej 
wyniki do wiadomości publicznej w chwili 
przyjęcia.

Poprawka 88

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Do dnia 30 września 2023 r. i od tej daty 
co dwa lata Komisja ocenia:

Poprawka 89

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, z uwzględnieniem 
krajowych planów w zakresie energii i 
klimatu lub dwuletnich sprawozdań z 
postępów przedłożonych zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;
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Poprawka 90

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) adekwatność odpowiednich 
środków krajowych w celu zapewnienia 
postępów w zakresie przystosowania, 
o których mowa w art. 4.

b) odpowiednie środki krajowe w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
oraz ich skuteczność;

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wpływ wdrożonych środków na 
krajową sytuację gospodarczą i społeczną;

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) wpływ polityki klimatycznej na 
tworzenie wartości przemysłowej oraz jej 
wkład w bardziej konkurencyjną i 
odporną gospodarkę;

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) podjęte środki i postępy poczynione 
przez poszczególne państwa członkowskie 
na drodze ku osiągnięciu celów planów 
sprawiedliwej transformacji, aby nie 
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pominąć żadnej grupy społecznej ani 
żadnego sektora gospodarki;

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bd) środki krajowe w celu zapewnienia 
postępów w walce z ubóstwem 
energetycznym;

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Jeżeli Komisja stwierdza, z 
należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 ust. 
1, stopnia wykorzystania zasobów 
krajowych oraz sytuacji gospodarczo-
społecznej, że środki podjęte przez 
państwo członkowskie są niespójne z 
unijnym celem neutralności klimatycznej 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub niewystarczające 
do zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
postępy i zalecenia do wiadomości 
publicznej.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sprawozdaniach Europejskiej 
Agencji Środowiska (EEA);

b) sprawozdaniach Europejskiej 
Agencji Środowiska (EEA), Wspólnego 
Centrum Badawczego (JRC) i 
odpowiednich organów UNFCCC;

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) statystykach i danych europejskich 
i ogólnoświatowych, odnotowanych i 
przewidywanych, w tym danych 
dotyczących wyników osiąganych przez 
głównych emitentów, a także danych na 
temat strat wynikających z niekorzystnych 
skutków klimatycznych, o ile dane te są 
dostępne; oraz

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) najnowszym globalnym 
przeglądzie, o którym mowa w art. 14 
porozumienia paryskiego;

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, w tym najnowszych 
sprawozdaniach IPCC; oraz

d) najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, w tym najnowszych 
sprawozdaniach IPCC i IPBES; oraz
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Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
sprawiedliwości społecznej, neutralności 
klimatycznej i budowania odpornego na 
zmianę klimatu społeczeństwa oraz 
wzmocnić ich pozycję. Komisja ułatwia 
sprzyjający włączeniu społecznemu i 
dostępny dla wszystkich proces na 
wszystkich poziomach, w tym na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym, oraz z 
udziałem partnerów społecznych, organów 
regionalnych i lokalnych, podmiotów 
biznesowych, środowisk akademickich, 
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego, 
zmierzający do wymiany najlepszych 
praktyk i określenia potrzeb i wymaganych 
działań oraz wkładu na rzecz osiągnięcia 
celów niniejszego rozporządzenia. Komisja 
i państwa członkowskie zachęcają 
wszystkie grupy społeczne do określenia 
własnych celów w zakresie ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych. Poza tym 
Komisja może również korzystać z 
wielopoziomowych dialogów w dziedzinie 
klimatu i energii ustanowionych przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Wykonywanie przekazanych uprawnień
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1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych, 
o których mowa w art. 3 ust. 1, podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa 
w art. 3 ust. 1, powierza się Komisji na 
czas nieokreślony od dnia ...[OP: [data 
wejścia w niniejszego rozporządzenia] r.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3. ust. 1, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się z 
ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 3 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu 
w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
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Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 2 – punkt 11

Tekst obowiązujący Poprawka

2a) art. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
11) „cele Unii na rok 2030 w dziedzinie 
energii i klimatu” oznaczają ogólnounijny 
wiążący cel zmniejszenia do 2030 r. 
wewnątrzunijnego poziomu emisji gazów 
cieplarnianych w całej gospodarce o co 
najmniej 40 % w porównaniu z 1990 r., 
ogólnounijny wiążący cel osiągnięcia co 
najmniej 32 % udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w zużyciu energii w UE 
w roku 2030, ogólnounijny główny cel 
poprawy efektywności energetycznej 
na poziomie Unii o co najmniej 32,5 % 
do 2030 r. oraz cel 15 % 
elektroenergetycznych połączeń 
międzysystemowych na rok 2030 lub 
dowolne kolejne cele w tym zakresie 
uzgodnione przez Radę Europejską lub 
Parlament Europejski i Radę na rok 2030;

11) „cele Unii na rok 2030 w dziedzinie 
energii i klimatu” oznaczają ogólnounijny 
wiążący cel zmniejszenia do 2030 r. 
wewnątrzunijnego poziomu emisji gazów 
cieplarnianych w całej gospodarce zgodnie 
z art. 2 ust. 3 rozporządzenia .../... [Prawo 
o klimacie], ogólnounijny wiążący cel 
osiągnięcia udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w zużyciu energii w Unii w 
roku 2030 zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 
(UE) 2018/2001, ogólnounijny główny cel 
poprawy efektywności energetycznej 
do 2030 r. zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy 
2012/27/UE oraz cel 15 % 
elektroenergetycznych połączeń 
międzysystemowych na rok 2030;

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) ocena wpływu planowanych polityk 
i środków na realizację założeń, o których 
mowa w lit. b), w tym ich spójności z 
unijnym celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie], z określonymi w 

f) ocena wpływu planowanych polityk 
i środków, w tym pod kątem 
konkurencyjności gospodarczej na 
szczeblu globalnym oraz skutków dla 
przemysłu i społeczeństwa, szczególnie dla 
walki z ubóstwem energetycznym, na 
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Porozumieniu paryskim 
długoterminowymi założeniami 
dotyczącymi redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i z długoterminowymi 
strategiami, o których mowa w art. 15;”;

realizację założeń, o których mowa w lit. 
b), w tym ich spójności z unijnym celem 
neutralności klimatycznej określonym w 
art. 2 rozporządzenia …/… [Prawo o 
klimacie], z określonymi w Porozumieniu 
paryskim długoterminowymi założeniami 
dotyczącymi redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i z długoterminowymi 
strategiami, o których mowa w art. 15;

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie zgodnie 
z przepisami krajowymi organizuje 
wielopoziomowy dialog dotyczący klimatu 
i energii, w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć samorządy lokalne, 
organizacje społeczne, przedsiębiorcy, 
inwestorzy i inne odpowiednie 
zainteresowane strony oraz ogół 
społeczeństwa, by omawiać osiągnięcie 
unijnego celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie] oraz poszczególne 
scenariusze polityki energetyczno-
klimatycznej, w tym w perspektywie 
długoterminowej, oraz dokonywać 
przeglądu postępów, chyba że to państwo 
członkowskie ma już strukturę służącą 
temu samemu celowi. Taki dialog może 
służyć omówieniu zintegrowanych 
krajowych planów w dziedzinie energii i 
klimatu.”;

Każde państwo członkowskie zgodnie z 
przepisami krajowymi organizuje 
wielopoziomowy dialog dotyczący klimatu 
i energii, w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć obywatele, samorządy 
lokalne, środowiska akademickie, 
organizacje społeczne, w tym partnerzy 
społeczni, związki zawodowe, 
przedsiębiorcy, a zwłaszcza 
przedstawiciele MŚP, i inne odpowiednie 
zainteresowane strony oraz ogół 
społeczeństwa, by omawiać osiągnięcie 
unijnego celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie] oraz poszczególne 
scenariusze polityki energetyczno-
klimatycznej, w tym w perspektywie 
długoterminowej, oraz dokonywać 
przeglądu postępów, chyba że to państwo 
członkowskie ma już strukturę służącą 
temu samemu celowi. Taki dialog może 
służyć omówieniu zintegrowanych 
krajowych planów w dziedzinie energii i 
klimatu, strategii na rzecz sprawiedliwej 
transformacji oraz strategii 
sektorowych.”;
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Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

5a) art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Każde państwo członkowskie opracowuje 
i przedkłada Komisji do dnia 1 stycznia 
2020 r., następnie do dnia 1 stycznia 
2029 r., a następnie co 10 lat swoją 
strategię długoterminową obejmującą 
perspektywę co najmniej 30 lat. W razie 
potrzeby państwa członkowskie powinny 
aktualizować te strategie co pięć lat.

Każde państwo członkowskie opracowuje i 
przedkłada Komisji do dnia 1 stycznia 
2020 r., następnie do dnia 1 stycznia 2029 
r., a następnie co 10 lat swoją strategię 
długoterminową obejmującą perspektywę 
na rok 2050 oraz 30 lat. W razie potrzeby 
państwa członkowskie powinny 
aktualizować te strategie co pięć lat.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osiągania długoterminowej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy 
pochłaniania emisji przez pochłaniacze we 
wszystkich sektorach zgodnie z unijnym 
celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie];”

c) osiągania długoterminowej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy 
pochłaniania emisji przez pochłaniacze we 
wszystkich sektorach zgodnie z celem 
Unii, by w świetle ustaleń 
Międzynarodowego Panelu dotyczącego 
Zmian Klimatu (IPCC) dotyczących 
niezbędnych redukcji w sposób racjonalny 
pod względem kosztów zmniejszyć emisję 
gazów cieplarnianych w Unii i poprawić 
pochłanianie emisji przez pochłaniacze 
w dążeniu do osiągnięcia celów 
Porozumienia paryskiego dotyczących 
temperatury, aby jak najszybciej, a 
najpóźniej do 2050 r. osiągnąć 
równowagę między antropogenicznymi 
emisjami z różnych źródeł 
a pochłanianiem emisji przez 
pochłaniacze gazów cieplarnianych oraz 
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w stosownym przypadku osiągnąć 
następnie ujemny bilans emisji;

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 6 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a

Tekst obowiązujący Poprawka

6b) w art. 29 ust. 1 lit. a) otrzymuje 
brzmienie:

a) postęp na poziomie unijnym w realizacji 
założeń unii energetycznej, w tym, 
w pierwszym okresie dziesięcioletnim, 
celów Unii na rok 2030 w dziedzinie 
energii i klimatu, zwłaszcza z myślą 
o uniknięciu niewypełnienia celów Unii 
na rok 2030 w dziedzinie energii ze źródeł 
odnawialnych i efektywności 
energetycznej;

a) postęp na poziomie unijnym w realizacji 
unijnego celu neutralności klimatycznej 
określonego w rozporządzeniu .../... 
[Prawo o klimacie], unijnej trajektorii, o 
której mowa w art. 3 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie], oraz założeń unii 
energetycznej, w tym, w pierwszym 
okresie dziesięcioletnim, celów Unii na rok 
2030 w dziedzinie energii i klimatu, 
zwłaszcza z myślą o uniknięciu 
niewypełnienia celów Unii na rok 2030 
w dziedzinie energii ze źródeł 
odnawialnych i efektywności 
energetycznej;
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