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Poprawka 354
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) odporność na zmianę klimatu i 
inne sytuacje nadzwyczajne dotyczące 
zdrowia; 

Or. en

Poprawka 355
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jc) zgodność z krajowymi 
terytorialnymi planami sprawiedliwej 
transformacji;

Or. en

Poprawka 356
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jc) potrzebę ochrony obywateli z grup 
wysokiego ryzyka.

Or. en
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Poprawka 357
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jd) zapobieganie możliwej ucieczce 
emisji;

Or. en

Poprawka 358
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

je) koszty społeczne, gospodarcze i 
środowiskowe wynikające z niepodjęcia 
działań i z niewystarczających działań;

Or. en

Poprawka 359
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jf) rolę efektów substytucyjnych i 
promowanie obiegu zamkniętego we 
wszystkich sektorach;
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Or. en

Poprawka 360
Sandra Pereira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rynek uprawnień do emisji dwutlenku 
węgla ma negatywne i przewrotne skutki, 
należy odrzucić koncepcje wyrażania 
wartości przyrody w pieniądzach i handlu 
prawem do zanieczyszczania oraz zastąpić 
je podejściem normatywnym bazującym 
na szczególnym rozwiązaniu określonym i 
monitorowanym przez ONZ.

Or. en

Poprawka 361
András Gyürk, Edina Tóth

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Aby wzmocnić ramy 
wspomagające, wsparcie finansowe UE 
jest współmierne do wyzwań związanych z 
osiągnięciem neutralności klimatycznej. 
W tym kontekście należy wzmocnić 
wsparcie finansowe UE, w tym w drodze 
zwiększenia wielkości funduszu 
modernizacyjnego, aby ułatwić przejście 
na neutralność klimatyczną dzięki 
modernizacji systemów energetycznych i 
poprawie efektywności energetycznej.

Or. en
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Poprawka 362
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Unijne i sektorowe plany działania

1. Do dnia 30 czerwca 2021 r., a następnie 
co pięć lat, po szeroko zakrojonych 
konsultacjach z Parlamentem 
Europejskim, państwami członkowskimi, 
społeczeństwem i innymi 
zainteresowanymi stronami, Komisja 
przyjmuje unijny plan działania na rzecz 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
i poprawy ich usuwania przez 
pochłaniacze we wszystkich sektorach 
zgodnie z unijnym celem w zakresie 
klimatu na 2030 r. określonym w art. 2 
ust. 3 oraz z celem zerowych emisji gazów 
cieplarnianych netto określonym w art. 2 
ust. 1.
2. Unijny plan działania, o którym mowa 
w ust. 1, obejmuje redukcję emisji i 
poprawę ich usuwania w poszczególnych 
sektorach obejmujących:
a) energię elektryczną;
b) przemysł;
c) transport;
d) ciepłownictwo i chłodnictwo;
e) budynki (mieszkalne i usługowe);
f) rolnictwo;
g) odpady;
h) użytkowanie gruntów, zmianę 
użytkowania gruntów i leśnictwo 
(LULUCF).
3. Przy opracowywaniu unijnego planu 
działania, o którym mowa w ust. 1, 
Komisja uwzględnia trajektorię określoną 
zgodnie z art. 3, w tym poszczególne 
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elementy określone w art. 3 ust. 3.

Or. en

Poprawka 363
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Odpowiednie instytucje Unii 
i państwa członkowskie zapewniają 
zgodnie z art. 2 ciągłe postępy 
w zwiększaniu zdolności 
przystosowawczych oraz zdolności 
badawczych i doradczych, wzmacnianiu 
odporności i zmniejszaniu wrażliwości na 
zmianę klimatu, a także wspieraniu 
sprawiedliwej transformacji zgodnie 
z art. 7 porozumienia paryskiego.

Or. en

Poprawka 364
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Odpowiednie instytucje Unii 
i państwa członkowskie realizują krajowe i 
unijne cele w zakresie przystosowania się 
do zmiany klimatu oraz zapewniają ciągłe 
postępy w zwiększaniu zdolności 
przystosowawczych, wzmacnianiu 
odporności i zmniejszaniu wrażliwości na 
zmianę klimatu zgodnie z art. 7 
porozumienia paryskiego.
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Or. en

Poprawka 365
Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Odpowiednie instytucje Unii 
i państwa członkowskie zapewniają ciągłe 
postępy w zwiększaniu zdolności 
przystosowawczych, wzmacnianiu 
odporności i zmniejszaniu wrażliwości na 
zmianę klimatu zgodnie z art. 7 
porozumienia paryskiego, w sposób 
hierarchicznie podporządkowany 
wysiłkom dążącym do neutralności 
klimatycznej, w szczególności do redukcji 
emisji u źródła.

Or. es

Poprawka 366
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 367
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Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja definiuje szczegółowe 
wskaźniki mierzenia postępów w 
przystosowaniu się do zmiany klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Przystosowanie się do zmiany klimatu jest jednym z istotnych „filarów” polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu, ale niemożliwe jest porównywanie postępów w tej 
dziedzinie w różnych państwach członkowskich UE ze względu na brak jednolitych norm lub 
wskaźników, które można by wykorzystać do pomiaru. W związku z tym pomiar postępów w 
przystosowaniu może stać się subiektywnym działaniem instytucji Unii.

Z tego względu oraz w celu zapewnienia jasności i pewności instytucje UE muszą wprowadzić 
jasne wskaźniki pomiaru postępów w przystosowaniu się do zmiany klimatu, zrozumiałe i 
jednolicie stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka 368
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

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. 
Komisja wspiera państwa członkowskie w 
opracowywaniu tych strategii i planów w 
drodze gromadzenia i dostarczania 
danych na temat przyszłych skutków dla 
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klimatu w całej UE, włącznie z badaniami 
dotyczącymi społecznych aspektów 
ubóstwa energetycznego.

Or. en

Poprawka 369
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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. Te 
strategie i plany obejmują środki zgodne z 
krajowymi i unijnymi celami w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu.

Or. en

Poprawka 370
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

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, za pośrednictwem krajowych 
planów energetyczno-klimatycznych, 
strategie i plany adaptacyjne, które 
obejmują kompleksowe ramy zarządzania 
ryzykiem, w oparciu o solidne scenariusze 
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odniesienia dotyczące klimatu i 
wrażliwości oraz oceny postępów.

Or. en

Poprawka 371
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Te strategie i plany w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu 
powinny zawierać zobowiązania prawne 
dla UE i jej państw członkowskich w 
zakresie zapewnienia niezbędnego 
finansowania, za pośrednictwem 
wszystkich możliwych do wdrożenia 
narzędzi, włącznie z finansowaniem ze 
środków publicznych i prywatnych, w celu 
umożliwienia sprawiedliwego przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu 
najpóźniej do 2050 r.

Or. en

Poprawka 372
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 Ocena postępów i środków 
unijnych

5 Ocena postępów i środków w 
rozumieniu racjonalnej polityki 
środowiskowej

Or. en

Poprawka 373
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Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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:

W trakcie dostosowywania rozporządzenia 
(UE) 2018/1999, które wymaga 
wcześniejszego dostosowania konkluzji 
Rady Europejskiej, należy też przywrócić 
zawarte w nich mechanizmy oceny i 
sprawozdawczości. Zgodnie z art. 1 i art. 2 
ust. 1 podstawą nowych ram muszą być 
zasady racjonalnej polityki 
środowiskowej.

Or. en

Poprawka 374
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

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:

Or. en

Poprawka 375
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Or. en

Poprawka 376
Sira Rego

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 trzy lata Komisja ocenia, wraz z oceną 
przewidzianą w art. 29 ust. 5 
rozporządzenia (UE) 2018/1999:

Or. es

Poprawka 377
Markus Pieper, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Ivan Štefanec

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 31 października 2028 r. i od tej 
daty co pięć lat Komisja ocenia, wraz z 
oceną przewidzianą w art. 29 ust. 5 
rozporządzenia (UE) 2018/1999:

Or. en

Poprawka 378
Sylvia Limmer, Markus Buchheit
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 379
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) postępy poszczególnych państw 
członkowskich oraz zbiorowe postępy 
dokonane przez wszystkie państwa 
członkowskie na drodze do realizacji celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, która zostanie ustalona zgodnie 
z art. 3 ust. 1, oraz celu pośredniego 
określonego w art. 2 ust. 3; w przypadku 
braku trajektorii ocenę przeprowadza się 
na podstawie kryteriów określonych w art. 
3 ust. 3 oraz celu klimatycznego na 2030 
r.;

Or. en

Poprawka 380
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
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Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 381
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie na drodze 
do realizacji unijnego celu klimatycznego 
określonego w art. 2 ust. 1;

Or. en

Poprawka 382
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) postępy w realizacji sektorowych 
planów działania, o których mowa 
w art. 3a ust. 1;

Or. en

Poprawka 383
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 384
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 385
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 386
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 387
Seán Kelly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) spójność postępów w osiąganiu 
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celu neutralności klimatycznej z 
elementami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

Or. en

Poprawka 388
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zbiorowe postępy wszystkich 
państw członkowskich na drodze do 
realizacji szczegółowych celów w zakresie 
usuwania określonych w art. 2 ust. 4;

Or. en

Poprawka 389
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zbiorowe i indywidualne postępy 
Unii i wszystkich państw członkowskich w 
realizacji strategii na rzecz sprawiedliwej 
transformacji;

Or. en

Poprawka 390
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec
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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 
porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 391
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) wspólne postępy wszystkich państw 
członkowskich w realizacji celów polityki 
przemysłowej UE, w szczególności celu 
zwiększenia udziału tworzenia wartości 
przemysłu w tworzeniu całkowitej 
wartości UE;

Or. en

Poprawka 392
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) zbiorowe i indywidualne postępy 
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Unii i wszystkich państw członkowskich w 
walce z ubóstwem energetycznym;

Or. en

Poprawka 393
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) środki wprowadzone przez 
wszystkie państwa członkowskie z myślą o 
osiągnięciu celów neutralności 
klimatycznej i przystosowania się do 
zmiany klimatu, w tym w odniesieniu do 
skutków dla społeczeństwa i gospodarki 
oraz kryteriów określonych w art. 3, aby 
zagwarantować, że żadna grupa społeczna 
ani gałąź gospodarki nie zostanie 
pominięta w okresie transformacji;

Or. en

Poprawka 394
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach oceny, o której mowa w lit. a), 
Komisja ocenia postępy w ograniczaniu 
emisji gazów cieplarnianych na podstawie 
trajektorii unijnej, o której mowa w art. 3 
ust. 1 i 2.
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Or. en

Poprawka 395
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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.

skreśla się

Or. en

Poprawka 396
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

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 zamieszcza sprawozdanie z tej 
oceny w sprawozdaniu na temat stanu unii 
energetycznej opracowanym w danym 
roku kalendarzowym zgodnie z art. 35 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Or. en

Poprawka 397
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel
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Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę(i): null
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.

Or. en

Poprawka 398
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

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;
b) adekwatności środków unijnych w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4.

Or. en

Poprawka 399
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

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:

Or. en

Poprawka 400
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

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:

Or. en

Poprawka 401
Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

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 trzy lata Komisja dokonuje 
przeglądu:

Or. es

Poprawka 402
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Markus Pieper, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Ivan Štefanec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

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 31 października 2028 r. i 
od tej daty co pięć lat Komisja dokonuje 
przeglądu:

Or. en

Poprawka 403
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

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 
trajektorią określoną w art. 3 ust. 1 i 2 
oraz z unijnym celem klimatycznym 
określonym w art. 2 ust. 1;

Or. en

Poprawka 404
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Tom 
Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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 

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

formie orientacyjnej trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, oraz z rozwojem 
globalnym zgodnie z celami porozumienia 
paryskiego;

Or. en

Poprawka 405
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 unijnych 
z celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 ust. 1 wyrażonym 
w formie trajektorii i kryteriów, o których 
mowa w art. 3;

Or. en

Poprawka 406
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) adekwatności środków unijnych w 
celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4.

b) adekwatności środków unijnych w 
celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania zgodnie ze szczegółowymi 
wskaźnikami, o których mowa w art. 4.

Or. en

Poprawka 407
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Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) adekwatności środków unijnych w 
celu zapewnienia stopniowego 
zwiększenia odsetka usuwania zgodnie ze 
szczegółowymi wskaźnikami, o których 
mowa w art. 2 ust. 4.

Or. en

Poprawka 408
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 409
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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ba) adekwatności środków unijnych w 
celu zapewnienia postępów w zakresie 
sprawiedliwej transformacji;

Or. en

Poprawka 410
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 411
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) środki wprowadzone przez Unię 
Europejską z myślą o osiągnięciu celów 
neutralności klimatycznej i 
przystosowania się do zmiany klimatu, w 
tym w odniesieniu do ich skutków dla 
społeczeństwa i gospodarki oraz kryteriów 
określonych w art. 3, aby zagwarantować, 
że żadna grupa społeczna ani gałąź 
gospodarki nie zostanie pominięta w 



PE653.723v01-00 28/89 AM\1206926PL.docx

PL

okresie transformacji;

Or. en

Poprawka 412
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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.

skreśla się

Or. en

Poprawka 413
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

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, 

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, 
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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.

lub że adekwatność środków unijnych w 
celu zapewnienia stopniowego 
zwiększenia odsetka usuwania zgodnie ze 
szczegółowymi wskaźnikami, o których 
mowa w art. 2 ust. 4, jest 
niewystarczająca, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami w tym samym 
czasie, w którym dokonuje przeglądu 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1.

Or. en

Poprawka 414
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

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 
unijne środki i polityki są niespójne 
z trajektorią określoną w art. 3 ust. 1 i 2 
lub unijnym celem klimatycznym 
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 jednego z tych celów 
są niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami.

Or. en

Poprawka 415
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel
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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 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. Komisja 
informuje o tym także Parlament 
Europejski i Radę.

Or. en

Poprawka 416
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

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.

skreśla się

Or. en



AM\1206926PL.docx 31/89 PE653.723v01-00

PL

Poprawka 417
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

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, po ustaleniu tej 
trajektorii, 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. Badając uodpornianie na 
zmianę klimatu, Komisja dopilnowuje, by 
wszystkie środki i wnioski ustawodawcze 
były dostosowane do celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
lub by nie były z nim sprzeczne.

Or. en

Poprawka 418
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

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 

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków, w tym między innymi wszelkich 
wniosków ustawodawczych 
i budżetowych, Komisja ocenia je 
w świetle trajektorii określonej w art. 3 
ust. 1 i 2 oraz unijnego celu 
klimatycznego określonego w art. 2 
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skutków towarzyszących tym środkom lub 
wnioskom ustawodawczym i podaje 
wyniki tej oceny do wiadomości publicznej 
w chwili przyjęcia.

ust. 1 oraz włącza tę analizę do wszelkich 
ocen skutków towarzyszących tym 
środkom lub wnioskom ustawodawczym 
i podaje tę ocenę wraz z jej wynikami do 
wiadomości publicznej w chwili przyjęcia.

Or. en

Poprawka 419
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

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 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
neutralności klimatycznej i ich skutków 
dla społeczeństwa i gospodarki 
określonych w art. 2 ust. 1 i wyrażonych w 
formie trajektorii oraz kryteriów, o których 
mowa w art. 3, po ustaleniu tej trajektorii, 
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.

Or. en

Poprawka 420
Martin Hojsík, Fredrick Federley, Katalin Cseh, Christophe Grudler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeżeli Komisja zatwierdza wniosek 
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państwa członkowskiego o pomoc państwa 
zgodnie z art. 108 TFUE, włącza do swojej 
decyzji przepisy, zgodnie z którymi 
beneficjenci muszą wykazać dostosowanie 
swojego modelu biznesowego do celów 
określonych w art. 2 ust. 1 i art. 2 ust. 3.

Or. en

Poprawka 421
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Jeżeli Komisja przedstawia Radzie 
zalecenia dotyczące upoważnienia do 
rozpoczęcia negocjacji handlowych 
zgodnie z art. 207 TFUE, włącza przepisy, 
dzięki którym porozumienie paryskie 
stanie się zasadniczym elementem 
wszystkich przyszłych umów handlowych i 
inwestycyjnych. Komisja wykazuje, że 
umowa ze stronami trzecimi nie jest 
sprzeczna z celami określonymi w art. 2 
ust. 1 i 2 (3) przed jej zawarciem.

Or. en

Poprawka 422
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6 Ocena środków krajowych 6 Sprawozdanie ze środków 
krajowych

Or. en
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Poprawka 423
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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:

Począwszy od dnia 31 października 2031 
r. i w odstępach czasu ustalonych w razie 
potrzeby, Komisja gromadzi:

Or. en

Poprawka 424
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

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:

Or. en

Poprawka 425
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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:

Or. en
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Poprawka 426
Sira Rego

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 trzy lata Komisja ocenia:

Or. es

Poprawka 427
Sira Rego

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 trzy lata Komisja ocenia:

Or. es

Poprawka 428
Markus Pieper, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Ivan Štefanec

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 31 października 2028 r. i od tej 
daty co pięć lat Komisja ocenia:

Or. en
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Poprawka 429
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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) zidentyfikowane środki krajowe, na 
podstawie krajowych planów w zakresie 
energii i klimatu lub dwuletnich 
sprawozdań z postępów przedłożonych 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
2018/1999, odpowiednie do osiągnięcia 
celu przystosowania się do zmiany klimatu 
lub nowego mechanizmu oceny środków 
krajowych, przyjętego w trakcie 
dostosowywania rozporządzenia (UE) 
2018/1999. Wobec braku nowych 
wytycznych Rady Europejskiej 
rozporządzenie (UE) 2018/1999 
pozostanie w mocy bez zmian;

Or. en

Poprawka 430
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 i skuteczność 
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 i kryteriów, o których mowa 
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w art. 3;

Or. en

Poprawka 431
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu lub dwuletnich sprawozdań 
z postępów przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do osiągnięcia trajektorii 
określonej w art. 3 ust. 1 i 2 oraz unijnego 
celu klimatycznego określonego w art. 2 
ust. 1;

Or. en

Poprawka 432
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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 

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 
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trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1; trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;

Or. en

Poprawka 433
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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.

skreśla się

Or. en

Poprawka 434
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom 
Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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;

Or. en

Poprawka 435
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 436
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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) adekwatność środków krajowych w 
zakresie dekarbonizacji, klimatu i działań 
oraz sprawiedliwej transformacji w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4.

Or. en

Poprawka 437
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

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) adekwatność odpowiednich 
środków krajowych w celu zapewnienia 
postępów zgodnie ze szczegółowymi 
wskaźnikami w zakresie przystosowania, 
o których mowa w art. 4.

Or. en

Poprawka 438
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Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Or. en

Poprawka 439
Sira Rego

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. es

Poprawka 440
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) adekwatność odpowiednich 
środków krajowych w celu zapewnienia 
stopniowego zwiększenia odsetka 
usuwania zgodnie ze szczegółowymi 
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wskaźnikami, o których mowa w art. 2 
ust. 4.

Or. en

Poprawka 441
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dostosowanie krajowych środków 
inwestycyjnych do rozporządzenia (UE) 
2020/... [rozporządzenie w sprawie 
systematyki];

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego finansowania, uzgodnionej 
przez trzy instytucje UE i wszystkie grupy polityczne, umożliwia spójność polityki, w tym w 
obszarze klimatu i wydatków z budżetu UE. Unijna systematyka zapewnia podstawowe ramy 
odniesienia i minimalne normy dla oceny zrównoważonego charakteru inwestycji. Krajowe 
środki inwestycyjne nie powinny wspierać działalności sprzecznej z celami klimatycznymi lub 
środowiskowymi Zielonego Ładu.

Poprawka 442
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom 
Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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;

Or. en
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Poprawka 443
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) adekwatność środków krajowych w 
celu zapewnienia postępów w zakresie 
sprawiedliwej transformacji;

Or. en

Poprawka 444
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) wpływ polityki przeciwdziałania 
zmianie klimatu na tworzenie 
wartości przemysłu oraz w szczególności 
na cel polegający na zwiększeniu udziału 
tworzenia wartości przemysłu w tworzeniu 
całkowitej wartości, z myślą o osiągnięciu 
bardziej konkurencyjnej i odpornej 
gospodarki.

Or. en

Poprawka 445
Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b b (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) indywidualne postępy dokonane 
przez poszczególne państwa członkowskie 
w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu, o których mowa w art. 4.

Or. es

Poprawka 446
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) adekwatność środków krajowych w 
celu zapewnienia postępów w walce z 
ubóstwem energetycznym;

Or. en

Poprawka 447
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en
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Poprawka 448
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z tej 
oceny w ramach sprawozdania na temat 
stanu unii energetycznej opracowanego w 
danym roku kalendarzowym zgodnie z art. 
35 rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Or. en

Poprawka 449
Martin Hojsík, Katalin Cseh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
państwa członkowskie przygotują krajowe 
strategie stopniowego wycofywania 
wsparcia dla paliw kopalnych, w tym 
dotacji pośrednich, zapewniając 
mechanizm zdolności wytwórczych oraz 
oddzielenie walki z ubóstwem 
energetycznym od dopłat do paliw 
kopalnych;

Or. en

Uzasadnienie

Szereg państw członkowskich rozpoczęło opracowywanie krajowych planów wycofywania 
dopłat do paliw kopalnych. Jeśli mamy stopniowo wycofywać paliwa kopalne, należy 
przeanalizować wszystkie formy dopłat i mechanizmów wsparcia dla kopalnych źródeł 
energii, w tym dotacje pośrednie, oraz zachęcać inne państwa członkowskie do opracowania 
krajowych strategii na rzecz ich wycofania. Tak złożona kwestia musi opierać się na analizie, 
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danych i wytycznych.

Poprawka 450
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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.

skreśla się

Or. en

Poprawka 451
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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, że środki podjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne 
w celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
wydaje państwom członkowskim zalecenia 
w oparciu o opinię naukową takich 
organów, jak IPCC i EPCC, oraz w 
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dalszym ciągu udziela pomocy we 
wdrażaniu takich środków. Komisja 
podaje te zalecenia do wiadomości 
publicznej.

Or. en

Poprawka 452
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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 postępów 
poszczególnych państw członkowskich i 
zbiorowych postępów ocenionych zgodnie 
z art. 5 ust. 1, 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 nieadekwatne w celu zapewnienia 
postępów w zakresie przystosowania, 
o których mowa w art. 4, wydaje zalecenia 
dla tego państwa członkowskiego. Komisja 
podaje te postępy i zalecenia do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 453
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 454
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

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, że środki podjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z trajektorią 
określoną w art. 3 ust. 1 i 2 lub z unijnym 
celem klimatycznym określonym w art. 2 
ust. 1, lub nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
wydaje zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 455
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Marian-Jean Marinescu

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 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.

Or. en

Poprawka 456
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

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, 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, 
lub odsetek usuwania nie zwiększa się w 
zadowalający sposób, może wydać 
zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.
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Or. en

Poprawka 457
Sira Rego

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 i z ust. 1 niniejszego artykułu, 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.

Or. es

Poprawka 458
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec

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 

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 niewystarczające 
do zapewnienia postępów w zakresie 
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przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 459
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli zgodnie z ust. 2 wydane 
zostanie zalecenie, zastosowanie mają 
następujące zasady:

skreśla się

a) dane państwo członkowskie należycie 
uwzględnia zalecenie, w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi a Unią oraz między 
samymi państwami członkowskimi;
b) zainteresowane państwo członkowskie 
w swoim pierwszym sprawozdaniu z 
postępu przedłożonym zgodnie z art. 17 
rozporządzenia (UE) 2018/1999 w roku 
następującym po roku wydania zalecenia 
podaje, w jaki sposób należycie 
uwzględniło to zalecenie. Jeżeli dane 
państwo członkowskie postanowi nie brać 
pod uwagę zalecenia w całości lub w 
znacznej mierze, przedstawia Komisji 
uzasadnienie tej decyzji;
c) zalecenia powinny uzupełniać się z 
najbardziej aktualnymi zaleceniami dla 
poszczególnych państw wydawanymi w 
ramach europejskiego semestru.

Or. en

Poprawka 460
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dane państwo członkowskie 
należycie uwzględnia zalecenie, w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi a Unią oraz między 
samymi państwami członkowskimi;

a) w ciągu sześciu miesięcy od 
przyjęcia zalecenia dane państwo 
członkowskie powiadamia Komisję o 
środkach, jakie zamierza przyjąć, aby 
należycie uwzględnić zalecenie, w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi a Unią oraz między 
samymi państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 461
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dane państwo członkowskie 
należycie uwzględnia zalecenie, w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi a Unią oraz między 
samymi państwami członkowskimi;

a) dane państwo członkowskie 
powiadamia Komisję o środkach, jakie 
zamierza przyjąć, aby należycie 
uwzględnić zalecenie, w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi a Unią oraz między 
samymi państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 462
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel



PE653.723v01-00 52/89 AM\1206926PL.docx

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 463
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zalecenia powinny uzupełniać się z 
najbardziej aktualnymi zaleceniami dla 
poszczególnych państw wydawanymi w 
ramach europejskiego semestru.

c) zalecenia dla poszczególnych 
państw wydawane w ramach 
europejskiego semestru powinny mieć 
charakter uzupełniający do zaleceń 
wydawanych zgodnie z ust. 2 i przyczyniać 
się do osiągnięcia celów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 464
Sira Rego

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

c) zalecenia powinny uzupełniać się z 
najbardziej aktualnymi zaleceniami dla 
poszczególnych państw wydawanymi w 
ramach europejskiego semestru.

c) zalecenia powinny stanowić część 
najbardziej aktualnych zaleceń dla 
poszczególnych państw wydawanych 
w ramach europejskiego semestru.

Or. es

Poprawka 465
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oprócz środków krajowych, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a), 
Komisja opiera swoją ocenę, o której 
mowa w art. 5 i 6, na co najmniej:

1. Oprócz środków krajowych, o 
których mowa w art. 6, i do czasu 
dostosowania rozporządzenia (UE) 
2018/1999, o którym mowa powyżej, 
Komisja opiera swoją ocenę, o której 
mowa w art. 5 i 6, na co najmniej:

Or. en

Poprawka 466
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sprawozdaniach Europejskiej 
Agencji Środowiska (EEA);

b) sprawozdaniach Europejskiej 
Agencji Środowiska (EEA) i Wspólnego 
Centrum Badawczego (JRC);

Or. en
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Poprawka 467
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 468
Markus Pieper, Edina Tóth, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

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 światowych, w tym danych na temat strat 
wynikających z niekorzystnych skutków 
klimatycznych, o ile dane te są dostępne; 
oraz

Or. en

Poprawka 469
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec
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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;

Or. en

Poprawka 470
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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; oraz

Or. en

Poprawka 471
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

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 EPCC i IPCC; oraz

Or. en
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Poprawka 472
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Or. en

Poprawka 473
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) wszelkich dodatkowych 
informacjach na temat zrównoważonych 
środowiskowo inwestycji Unii i państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 474
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EEA pomaga Komisji w 
przygotowaniu oceny, o której mowa w art. 
5 i 6, zgodnie ze swoim rocznym 

2. EEA i EPCC pomagają Komisji 
w przygotowaniu oceny, o której mowa 
w art. 5 i 6, zgodnie ze swoim rocznym 
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programem prac. programem prac.

Or. en

Poprawka 475
Sira Rego

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku, w którym dana 
działalność w jednym z państw 
członkowskich może znacząco wpłynąć na 
dążenie do neutralności klimatycznej w 
okresie między dwiema ocenami, Komisja 
sporządza dodatkową ocen.

Or. es

Poprawka 476
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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 

Państwa członkowskie mogą 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję.
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Komisja może również korzystać z 
wielopoziomowych dialogów w dziedzinie 
klimatu i energii ustanowionych przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Or. en

Poprawka 477
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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, w tym z władzami 
lokalnymi i regionalnymi, aby umożliwić 
im podejmowanie działań na 
rzecz sprawiedliwości społecznej, 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję. 
Należy zachęcać na szczeblu unijnym i 
krajowym do postępów na rzecz 
przyjmowania ilościowych celów 
klimatycznych przez wszystkie grupy 
społeczne, stosując odpowiednie aktywne 
środki, które zachęcą je do pomiaru 
wyników ich działań w zakresie redukcji 
emisji gazów cieplarnianych. 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, środowiska akademickiego, 
przemysłu, obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, zmierzający do wymiany 
najlepszych praktyk i określenia działań i 
potrzeb oraz wkładu na rzecz osiągnięcia 
celów niniejszego rozporządzenia. Poza 
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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.

Or. en

Poprawka 478
Miriam Dalli

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.

Unia dąży do osiągnięcia celów 
określonych w art. 2 w sposób zgodny z 
rozporządzeniem (WE) nr 1367/2006. 
Komisja zapewnia pełne wdrożenie 
konwencji z Aarhus, w szczególności jej 
przepisów dotyczących przejrzystości, w 
tym udziału społeczeństwa, 
rozpowszechniania informacji i dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości. W związku z 
tym Komisja publikuje wszystkie oceny 
zawierające informacje o środowisku w 
sposób odpowiedni, terminowy i 
skuteczny, dopuszczając w stosownych 
przypadkach wkład społeczeństwa. 
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 
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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.

Or. en

Poprawka 479
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję. 
Komisja ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu i dostępny dla wszystkich 
proces na wszystkich poziomach, w tym na 
poziomie krajowym, regionalnym i 
lokalnym, oraz z udziałem partnerów 
społecznych, zainteresowanych 
podmiotów z sektora przemysłu, 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.

Or. en

Poprawka 480
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Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję. 
Komisja ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu i dostępny dla wszystkich 
proces na wszystkich poziomach, w tym na 
poziomie krajowym, regionalnym i 
lokalnym, oraz z udziałem partnerów 
społecznych, zainteresowanych 
podmiotów z sektora przemysłu, 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.

Or. en

Poprawka 481
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

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 

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
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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.

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 oraz 
przeprowadzenia 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.

Or. en

Poprawka 482
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu wymiany najlepszych praktyk oraz 
określenia działań przyczyniających się do 
osiągnięcia celów niniejszego 
rozporządzenia Komisja korzysta z 
wielopoziomowych dialogów na rzecz 
społeczeństwa przyjaznego dla środowiska 
i odpornego na zmianę klimatu, 
zorganizowanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Or. en

Poprawka 483
Nicolás González Casares
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w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych, o 
których mowa w art. 3 ust. 1, podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 1, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia ... [OP: [data wejścia 
w niniejszego rozporządzenia] r.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3. ust. 1, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
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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 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 484
András Gyürk, Edina Tóth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych, o 
których mowa w art. 3 ust. 1, podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 1, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia ... [OP: [data wejścia 
w niniejszego rozporządzenia] r.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3. ust. 1, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
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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 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 485
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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.

Or. en

Poprawka 486
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9 Wykonywanie przekazanych 
uprawnień

9 Zasady przekazywania uprawnień

Or. en

Poprawka 487
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych, o 
których mowa w art. 3 ust. 1, podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

1. Powierzenie uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych nie 
ma tutaj zastosowania, ponieważ zgodnie 
z art. 290 ust. 1 TFUE decyzje o 
fundamentalnym charakterze nie mogą 
być podejmowane w drodze aktu 
delegowanego.

Or. en

Poprawka 488
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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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.

skreśla się

Or. en

Poprawka 489
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreśla się

Or. en

Poprawka 490
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się z 
ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 

skreśla się



AM\1206926PL.docx 69/89 PE653.723v01-00

PL

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.

Or. en

Poprawka 491
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

skreśla się

Or. en

Poprawka 492
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 493
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
W swoim komunikacie pt. „Decydujący 
moment dla Europy: naprawa i 
przygotowanie na następną generację” 
Komisja ogłosiła zamiar przyspieszenia 
transformacji cyfrowej. Sytuacja 
nadzwyczajna związana z epidemią 
COVID-19 pokazała, że udział 
społeczeństwa, korzystanie z praw 
obywatelskich oraz zdolność do pracy w 
gospodarce cyfrowej zależą od energii. 
Aby zapobiec wykluczeniu społecznemu i 
zadbać o to, by obywatele UE w pełni 
wykorzystali swój potencjał w 
transformacji ekologicznej i cyfrowej, 
Komisja zaproponuje przepisy 
zapewniające obywatelom UE prawo do 
energii, w tym przepisy dotyczące dostępu 
do energii oraz ochrony i wsparcia 
konsumentów podatnych na zagrożenia.

Or. en

Poprawka 494
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Przegląd

W ciągu sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa w 
art. 14 porozumienia paryskiego, Komisja 
dokonuje przeglądu wszystkich elementów 
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niniejszego rozporządzenia oraz składa 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w tej sprawie. 
W stosownych przypadkach Komisja 
dołącza do sprawozdań wnioski 
ustawodawcze.

Or. en

Poprawka 495
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuły 1, 2, 3, 8, 11 i 15; załączniki I i IV

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

Poprawka 496
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wdrożenie strategii i środków 
służących realizacji unijnego celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 rozporządzenia …/… [Prawo o 
klimacie], służących realizacji założeń i 
osiągnięciu celów unii energetycznej, a w 
pierwszym okresie dziesięcioletnim od 
2021 r. do 2030 r. – zwłaszcza osiągnięciu 
celów Unii na 2030 r. w dziedzinie energii 

a) wdrożenie strategii i środków 
służących realizacji unijnego celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 rozporządzenia …/… [Prawo o 
klimacie], służących realizacji założeń i 
osiągnięciu celów unii energetycznej, a w 
pierwszym okresie dziesięcioletnim od 
2021 r. do 2030 r. – zwłaszcza osiągnięciu 
celów Unii na 2030 r. w dziedzinie energii 



PE653.723v01-00 72/89 AM\1206926PL.docx

PL

i klimatu;; i klimatu, oraz osiągnięciu celów polityki 
przemysłowej UE, w szczególności celu 
zwiększenia udziału tworzenia wartości 
przemysłu w tworzeniu całkowitej 
wartości UE, z myślą o osiągnięciu 
bardziej konkurencyjnej i odpornej 
gospodarki;

Or. en

Poprawka 497
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wdrożenie strategii i środków 
służących realizacji unijnego celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 rozporządzenia …/… [Prawo o 
klimacie], służących realizacji założeń i 
osiągnięciu celów unii energetycznej, a w 
pierwszym okresie dziesięcioletnim od 
2021 r. do 2030 r. – zwłaszcza osiągnięciu 
celów Unii na 2030 r. w dziedzinie energii 
i klimatu;;

a) wdrożenie strategii i środków 
służących realizacji założeń i osiągnięciu 
celów unii energetycznej oraz wywiązaniu 
się z długoterminowych zobowiązań Unii 
do redukcji emisji gazów cieplarnianych 
zgodnie z porozumieniem paryskim, 
zwłaszcza unijnych celów klimatycznych, 
o których mowa w art. 2 rozporządzenia 
.../... [Prawo o klimacie], a w pierwszym 
okresie dziesięcioletnim od 2021 r. 
do 2030 r. – zwłaszcza osiągnięciu celów 
Unii na 2030 r. w dziedzinie energii 
i klimatu;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przywraca pierwotne brzmienie art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie 
zarządzania unią energetyczną, dodając po prostu nowy cel Prawa o klimacie.

Poprawka 498
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wdrożenie strategii i środków 
służących realizacji unijnego celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 rozporządzenia …/… [Prawo o 
klimacie], służących realizacji założeń i 
osiągnięciu celów unii energetycznej, a w 
pierwszym okresie dziesięcioletnim od 
2021 r. do 2030 r. – zwłaszcza osiągnięciu 
celów Unii na 2030 r. w dziedzinie energii 
i klimatu;;

a) wdrożenie strategii i środków 
służących realizacji unijnego celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 rozporządzenia …/… [Prawo 
o klimacie], służących realizacji założeń 
i osiągnięciu celów unii energetycznej, 
międzynarodowych zobowiązań 
wynikających z porozumienia paryskiego, 
a w pierwszym okresie dziesięcioletnim 
od 2021 r. do 2030 r. – zwłaszcza 
osiągnięciu celów Unii na 2030 r. 
w dziedzinie energii i klimatu;

Or. en

Poprawka 499
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 2 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „prognozy” oznaczają 
przewidywania dotyczące 
antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych z różnych źródeł oraz 
pochłaniania emisji przez pochłaniacze lub 
zmian w systemie energetycznym, w tym 
co najmniej oszacowania ilościowe dla 
następujących bezpośrednio po roku 
sprawozdawczym kolejnych sześciu lat 
kończących się cyfrą 0 lub 5;;

7) „prognozy” oznaczają 
przewidywania dotyczące 
antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych z różnych źródeł oraz 
pochłaniania emisji przez pochłaniacze lub 
zmian w systemie energetycznym, w tym 
co najmniej oszacowania ilościowe dla 
następujących bezpośrednio po roku 
sprawozdawczym kolejnych czterech lat 
kończących się cyfrą 0 lub 5;

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka przywraca definicję „prognoz” uzgodnioną w art. 2 ust. 7 rozporządzenia w 
sprawie zarządzania unią energetyczną.

Poprawka 500
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję 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 
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;

Or. en

Poprawka 501
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 3
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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 
Porozumieniu paryskim 
długoterminowymi założeniami 
dotyczącymi redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i z długoterminowymi 
strategiami, o których mowa w art. 15;;

f) ocena wpływu planowanych polityk 
i środków oraz ich skutków dla 
społeczeństwa i gospodarki, szczególnie 
dla walki z ubóstwem energetycznym, 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 Porozumieniu paryskim 
długoterminowymi założeniami 
dotyczącymi redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i z długoterminowymi 
strategiami, o których mowa w art. 15;

Or. en

Poprawka 502
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

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 
Porozumieniu paryskim 
długoterminowymi założeniami 
dotyczącymi redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i z długoterminowymi 
strategiami, o których mowa w art. 15;;

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 Porozumieniu paryskim 
długoterminowymi założeniami 
dotyczącymi redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i z długoterminowymi 
strategiami, o których mowa w art. 15, a 
także z celami polityki przemysłowej UE 



PE653.723v01-00 76/89 AM\1206926PL.docx

PL

określonymi w komunikacie COM(2020) 
102 final;

Or. en

Poprawka 503
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 4 – litera a – punkt 1 – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) w art. 4 lit. a) pkt 1 ppkt (iii) 
otrzymuje brzmienie:
(iii) w przypadkach stosownych 
z perspektywy osiągnięcia założeń i celów 
unii energetycznej oraz wypełnienia 
długoterminowych zobowiązań Unii 
dotyczących emisji gazów cieplarnianych 
zgodnie z porozumieniem paryskim oraz z 
unijnym celem klimatycznym określonym 
w art. 2 rozporządzenia …/… [Prawo o 
klimacie] – inne założenia i cele, w tym 
cele sektorowe i cele związane 
z przystosowaniem się do zmian klimatu.

Or. en

Poprawka 504
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) w art. 8 ust. 2 dodaje się lit. e) w 4) w art. 8 ust. 2 dodaje się litery w 
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brzmieniu: brzmieniu:

Or. en

Poprawka 505
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) sposobu, w jaki istniejące polityki i 
środki oraz planowane polityki i środki 
przyczyniają się do osiągnięcia unijnego 
celu neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 rozporządzenia …/… [Prawo o 
klimacie].;

e) sposobu, w jaki istniejące polityki 
i środki oraz planowane polityki i środki 
przyczyniają się do osiągnięcia unijnego 
celu neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 rozporządzenia …/… [Prawo 
o klimacie] oraz wypełnienia 
międzynarodowych zobowiązań 
wynikających z porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 506
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Hildegard 
Bentele, Ivan Štefanec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) sposobu, w jaki obecne polityki i 
środki oraz planowane polityki i środki 
przyczyniają się do osiągnięcia celów 
polityki przemysłowej UE określonych w 
komunikacie COM(2020) 102 final.

Or. en
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Poprawka 507
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

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 samorządy lokalne, 
środowisko akademickie, organizacje 
społeczne, w tym partnerzy społeczni, 
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 
służy omówieniu zintegrowanych 
krajowych planów w dziedzinie energii i 
klimatu, strategii na rzecz sprawiedliwej 
transformacji oraz sektorowych planów 
działania i strategii.;

Or. en

Poprawka 508
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, 
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Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

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 samorządy lokalne, 
organizacje społeczne, przedsiębiorcy, 
zwłaszcza przedstawiciele MŚP, 
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.;

Or. en

Poprawka 509
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie zgodnie z 
przepisami krajowymi organizuje 
wielopoziomowy dialog dotyczący klimatu 

Każde państwo członkowskie zgodnie 
z przepisami krajowymi organizuje 
wielopoziomowy dialog dotyczący klimatu 
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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.;

i energii, w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć samorządy lokalne, 
organizacje społeczne, związki zawodowe, 
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.;

Or. en

Poprawka 510
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

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

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 

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 poszczególne 
scenariusze polityki energetyczno-
klimatycznej, w tym na rok 2030, 2040, 
2050 oraz na późniejsze lata, z myślą o 
osiągnięciu unijnego celu klimatycznego 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie] oraz dokonywać 
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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.;

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.;

Or. en

Uzasadnienie

W ramach przeglądu postępów w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej kluczowe 
znaczenie ma regularne i aktywne włączenie wszystkich zainteresowanych stron.

Poprawka 511
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję 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 na rok 2040, 2050 oraz na co 
najmniej 30 lat. W razie potrzeby państwa 
członkowskie powinny aktualizować te 
strategie co pięć lat.

Or. en

Uzasadnienie

Przygotowując długoterminowe strategie, państwa członkowskie powinny uwzględniać nie 
tylko 30-letnią perspektywę, jak określono w art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
zarządzania unią energetyczną, ale także perspektywę na lata 2040 i 2050, aby uwzględnić cel 
niniejszego rozporządzenia dotyczący neutralności klimatycznej. Proponowana poprawka 
odzwierciedla tekst art. 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną, 
doprecyzowując, że długoterminowa strategia obejmie również lata 2040 i 2050.
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Poprawka 512
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

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 
pochłaniania emisji przez pochłaniacze 
w dążeniu do osiągnięcia celów 
porozumienia paryskiego dotyczących 
temperatury, tak aby do 2040 r. osiągnąć 
równowagę między antropogenicznymi 
emisjami z różnych źródeł 
a pochłanianiem emisji przez 
pochłaniacze gazów cieplarnianych, 
a w stosownym przypadku osiągnąć 
następnie ujemny bilans emisji;

Or. en

Uzasadnienie

Art. 15 ust. 3 lit. c) rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną stanowi, że 
należy „[...] jak najszybciej osiągnąć równowagę między antropogenicznymi emisjami z 
różnych źródeł a pochłanianiem emisji przez pochłaniacze gazów cieplarnianych [...]”. 
Poprawka odzwierciedla ten tekst, doprecyzowując, że termin osiągnięcia tej neutralności 
klimatycznej jest obecnie określony w niniejszym rozporządzeniu, tj. w Prawie o klimacie.

Poprawka 513
Sira Rego



AM\1206926PL.docx 83/89 PE653.723v01-00

PL

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 unijnym 
celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie]. Redukcja emisji u 
źródła przewyższa w hierarchii 
pochłanianie emisji gazów 
cieplarnianych;

Or. es

Poprawka 514
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

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 unijnym 
celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie] oraz z 
międzynarodowymi zobowiązaniami 
wynikającymi z porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 515
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) w art. 29 ust. 1 lit. a) otrzymuje 
brzmienie:
a) postęp na poziomie unijnym 
w realizacji założeń zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto oraz trajektorii 
emisji gazów cieplarnianych określonej w 
rozporządzeniu …/… [Prawo o klimacie], 
a także 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;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przywraca pierwotne brzmienie art. 29 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie 
zarządzania unią energetyczną, dodając, że Komisja powinna przeprowadzić niezbędną ocenę 
postępów w realizacji celu zerowej emisji netto oraz odnośnej trajektorii określonej w Prawie 
o klimacie.

Poprawka 516
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 6 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 29 – ustęp 5 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b) w art. 29 ust. 5 dodaje się lit. aa) w 
brzmieniu:
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aa) cele zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto oraz trajektorii 
emisji gazów cieplarnianych określone w 
rozporządzeniu .../... [Prawo o klimacie];

Or. en

Poprawka 517
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 7 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Załącznik I – część 1 – sekcja A – punkt 3.1.1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) Polityki i środki służące do 
osiągnięcia celu określonego zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) 2018/842, jak 
wskazano w pkt 2.1.1, oraz polityki i 
środki mające na celu spełnienie wymogów 
określonych w rozporządzeniu (UE) 
2018/841, obejmujące wszystkie 
najważniejsze sektory wysokoemisyjne 
oraz sektory związane ze zwiększaniem 
pochłaniania, z perspektywą osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 rozporządzenia …/… [Prawo o 
klimacie];

(i) Polityki i środki służące do 
osiągnięcia celu określonego zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/842, jak 
wskazano w pkt 2.1.1, oraz polityki 
i środki mające na celu spełnienie 
wymogów określonych w rozporządzeniu 
(UE) 2018/841, obejmujące wszystkie 
najważniejsze sektory wysokoemisyjne 
oraz sektory związane ze zwiększaniem 
pochłaniania, z perspektywą osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 rozporządzenia …/… [Prawo 
o klimacie]” oraz wypełnienia 
międzynarodowych zobowiązań 
wynikających z porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 518
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 7 – litera b
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Załącznik I – część 1 – sekcja B – punkt 5.5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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5.5. „e) Wkład planowanych polityk i 
środków na rzecz osiągnięcia unijnego celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 rozporządzenia …/… [Prawo o 
klimacie].;

5.5. Wkład planowanych polityk i 
środków na rzecz osiągnięcia unijnego celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 rozporządzenia …/… [Prawo o 
klimacie] oraz wypełnienia 
międzynarodowych zobowiązań 
wynikających z porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 519
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 7 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Załącznik IV – punkt 2.1.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a) w załączniku IV pkt 2.1.1. 
otrzymuje brzmienie:
„2.1.1. Przewidywana redukcja emisji 
i poprawa ich usuwania przez 
pochłaniacze do 2035, 2040, 2045 i 
2050 r."

Or. en

Poprawka 520
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 7 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Załącznik IV – punkt 2.1.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b) w załączniku IV pkt 2.1.2. 
otrzymuje brzmienie:
„2.1.2. Krajowy cel redukcji emisji do 
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2030 r. i na kolejne lata, jeżeli takie 
informacje są dostępne, z uwzględnieniem 
zobowiązań państw członkowskich na 
mocy art. 2 ust. 1 rozporządzenia .../... 
[Prawo o klimacie]"

Or. en

Poprawka 521
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 8
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Załącznik VI – litera c – podpunkt viii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viii) ocenę wkładu polityki lub środka w 
realizację unijnego celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 
rozporządzenia …/… [Prawo o klimacie] 
oraz w realizację strategii 
długoterminowej, o której mowa w art. 15;.

(viii) ocenę wkładu polityki lub środka 
w realizację unijnego celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 
rozporządzenia …/… [Prawo o klimacie], 
międzynarodowych zobowiązań 
wynikających z porozumienia paryskiego 
oraz w realizację strategii 
długoterminowej, o której mowa 
w art. 15;”.

Or. en

Poprawka 522
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Wzywa się państwa członkowskie UE i 
Radę Europejską, by ponownie oceniły 
swoje poprzednie zobowiązania i 
konkluzje Rady Europejskiej w 
odniesieniu do tzw. celów klimatycznych 
na 2030 r. i celu neutralności 
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klimatycznej na 2050 r. oraz, w razie 
konieczności, by dostosowały je w 
rozsądnym terminie, tak by mogły one 
zostać wdrożone z korzyścią dla obywateli, 
przedsiębiorstw i środowiska bez 
narażania na szwank lub nawet niszczenia 
całych gałęzi przemysłu i milionów miejsc 
pracy poprzez nierealistyczne redukcje 
emisji w oparciu o modele oparte na 
ideologiach. Na podstawie wszelkich 
nowych konkluzji Rady Europejskiej w 
rozumieniu racjonalnej polityki ochrony 
środowiska wzywa się Komisję – jako 
organ niższego szczebla – do przedłożenia 
w późniejszym terminie wniosku w 
sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 
2018/1999.

Or. en

Poprawka 523
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 524
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i 
jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do 
państw członkowskich.
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państwach członkowskich.

Or. en


