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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W komunikacie Komisji w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu zdefiniowano nową 
strategię na rzecz wzrostu, której celem jest przekształcenie Unii w sprawiedliwe i 
prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej 
gospodarce, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto i w 
której wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych. Celem 
Europejskiego Zielonego Ładu jest również ochrona, zachowanie i poprawa kapitału 
naturalnego UE oraz ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami 
i negatywnymi skutkami związanymi ze środowiskiem. 

W tym kontekście wniosek dotyczący europejskiego prawa o klimacie ma na celu 
ustanowienie ram, które umożliwią UE osiągnięcie neutralności klimatycznej. 
Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji i przedstawia szereg 
poprawek, które mają ulepszyć rozporządzenie w sprawie europejskiego prawa o klimacie. 

Mówiąc konkretnie, sprawozdawczyni:

 Poważnie traktuje kryzys klimatyczny i środowiskowy i dlatego proponuje, aby Unia 
osiągnęła neutralność klimatyczną do 2040 r., a więc dziesięć lat wcześniej niż 
docelowa data określona we wniosku Komisji. 

 Zauważa, że sprawiedliwe i społecznie uczciwe przejście, a także takie, które sprzyja 
integracji terytorialnej, powinno uwzględniać różnice regionalne i nierówności. Aby 
do 2040 r. osiągnąć cele porozumienia paryskiego, zrównoważonego rozwoju i 
Europejskiego Zielonego Ładu – poprzez nową politykę na rzecz zrównoważonego 
rozwoju – przejście musi się odbyć z udziałem obszarów i społeczności miejskich i 
wiejskich.

 Podkreśla że, nowe prawo o klimacie powinno zawierać dokładną datę wycofania 
paliw kopalnych, a także dotyczących ich pośrednich i bezpośrednich dotacji, aby 
osiągnąć gospodarkę neutralną dla klimatu do 2040 r. Podkreśla potrzebę wycofania 
paliw kopanych, a tym samym ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 °C powyżej 
poziomu sprzed epoki przemysłowej, w dążeniu do osiągnięcia długoterminowego 
celu w kwestii temperatury, zgodnie z art. 2 porozumienia paryskiego.

 Podkreśla, jak ważne jest promowanie spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej dla osiągnięcia celów neutralności klimatycznej, które zgodnie z 
traktatami należą do głównych priorytetów UE, oraz wyznacza nowy cel redukcji 
emisji na poziomie 65 % do 2030 r. w porównaniu z 1990 r. – bardziej ambitny od 
tego zawartego we wniosku Komisji.

 Podkreśla wagę zintegrowanego podejścia na szczeblu unijnym i krajowym, które 
obejmuje ukierunkowanie wszystkich strategii politycznych UE na osiągnięcie do 
2040 r. neutralności klimatycznej UE. 

 Podkreśla, że ważnym jest, aby państwa członkowskie określiły konkretne cele w 
zakresie redukcji emisji, wyznaczając wyraźne zobowiązania w celu wspierania 
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efektywności energetycznej, przystępności cenowej i bezpieczeństwa dostaw.

 Zauważa, że dostosowanie się do zmiany klimatu jest kluczowym elementem 
długoterminowej, światowej reakcji na tę zmianę i w związku z tym dostrzega 
potrzebę, aby wesprzeć kompleksowe krajowe strategie adaptacji i dostosować 
umowy o partnerstwie w sprawie europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych do ogólnego celu osiągnięcia neutralności klimatycznej UE do 2040 r.

 Podkreśla potrzebę wspierania synergii między europejskimi funduszami 
strukturalnymi i inwestycyjnymi a innymi programami unijnymi, na przykład 
„Horyzont Europa”, w celu promowania nowych technologii i innowacyjnych 
rozwiązań, które zastąpią użycie paliw kopalnych. 

 Wzywa, aby dążyć do zrównoważonych inwestycji i wymagać, by fundusze ESI były 
wykorzystywane na potrzeby mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, przedsiębiorców ekologicznych i zielonej infrastruktury.

 Podkreśla wagę zasady partnerstwa i rolę, jaką obywatele i społeczności odgrywają w 
stymulowaniu transformacji na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. 
Komisja powinna współpracować ze wszystkimi grupami społeczeństwa, aby 
umożliwić im podejmowanie działań na rzecz neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu społeczeństwa.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład” 19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład” 19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
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wykorzystania zasobów. Celem strategii 
jest również ochrona, zachowanie 
i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie.

wykorzystania zasobów. Celem strategii 
jest również ochrona, zachowanie 
i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja ta musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie został 
pominięty, ani obszary, ani społeczności 
miejskie i wiejskie.

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Unia musi dopasować swoją gospodarkę do zasad zrównoważonego rozwoju. Powinna ona 
zatem – poprzez nową politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, zrzeszającą wszystkich 
obywateli, miasta i regiony i umożliwiającą uczciwe i sprawiedliwe przejście – osiągnąć cele 
porozumienia paryskiego, zrównoważonego rozwoju i Europejskiego Zielonego Ładu.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej wymaga zintegrowanego 
podejścia, przygotowania wszystkich 
strategii politycznych Unii do gotowości 
oraz wkładu ze strony wszystkich sektorów 
gospodarki. Kluczowym czynnikiem pod 
tym względem powinna być zasada 
„zanieczyszczający płaci”. Z uwagi na 
wpływ produkcji i zużycia energii na 
poziom emisji gazów cieplarnianych 
niezbędne jest przejście na zrównoważone, 
przystępne cenowo i bezpieczne dostawy 
energii oparte na sprawnie i efektywnie 
działającym wewnętrznym rynku energii, 
jak również stopniowe wycofywanie paliw 
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kopalnych, oraz dotyczących ich 
pośrednich i bezpośrednich dotacji. 
Ważnymi czynnikami napędzającymi 
realizację celu neutralności klimatycznej są 
również transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiągnąć do 2040 r. cel neutralności klimatycznej Unii, niezbędne jest ukierunkowanie 
polityk unijnych i stosowanie zintegrowanego podejścia. Rozporządzenie dotyczące prawa o 
klimacie powinno zawierać dokładną datę wycofania paliw kopalnych, a także dotyczących 
ich pośrednich i bezpośrednich dotacji, ponieważ w przyszłej gospodarce neutralnej dla 
klimatu nie ma miejsca dla tych paliw.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Unia jest światowym liderem 
w przechodzeniu na neutralność 
klimatyczną i zdecydowanie dąży do 
wyznaczenia ambitniejszych celów w skali 
światowej oraz wzmocnienia globalnej 
reakcji na zmiany klimatu, wykorzystując 
do tego celu wszelkie narzędzia, jakimi 
dysponuje, w tym dyplomację klimatyczną.

(10) Unia jest światowym liderem 
w przechodzeniu na neutralność 
klimatyczną i jest zdeterminowana, by 
dawać przykład, wyznaczać ambitniejsze 
cele w skali światowej oraz wzmacniać 
globalną reakcję na zmiany klimatu, 
wykorzystując do tego celu wszelkie 
narzędzia, jakimi dysponuje, w tym 
dyplomację klimatyczną.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2040 r. Do osiągnięcia ogólnounijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2040 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie, i wraz 
z Parlamentem Europejskim, Radą 
i Komisją powinny wprowadzić środki 
niezbędne do realizacji tego celu. Działania 
na poziomie Unii będą stanowić istotną 
część działań potrzebnych do osiągnięcia 
tego celu.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Dostosowanie się do zmiany 
klimatu jest kluczowym elementem 
długoterminowej, światowej reakcji na tę 
zmianę. Dlatego państwa członkowskie 
i Unia powinny zwiększyć swoje zdolności 
adaptacyjne, wzmocnić odporność 
i zmniejszyć wrażliwość na zmianę klimatu 
zgodnie z art. 7 porozumienia paryskiego, 
jak również zmaksymalizować korzyści 
płynące z innych polityk i prawodawstwa 
dotyczących środowiska. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć 
kompleksowe krajowe strategie i plany 
w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu.

(14) Dostosowanie się do zmiany 
klimatu jest kluczowym elementem 
długoterminowej, światowej reakcji na tę 
zmianę. Dlatego państwa członkowskie 
i Unia powinny zwiększyć swoje zdolności 
adaptacyjne, wzmocnić odporność 
i zmniejszyć wrażliwość na zmianę klimatu 
zgodnie z art. 7 porozumienia paryskiego, 
jak również zmaksymalizować korzyści 
płynące z innych polityk i prawodawstwa 
dotyczących środowiska. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć 
kompleksowe krajowe strategie i plany 
w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu. Należy wspierać strategie 
w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu na szczeblu regionalnym i lokalny 
i zapewnić, by stały się warunkiem 
wstępnym finansowania. Umowy o 
partnerstwie w sprawie europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
powinny być dostosowane do ogólnego 
celu osiągnięcia neutralności klimatycznej 
UE do 2040 r.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby zapewnić spójne podejście w odniesieniu do neutralności klimatycznej, należy koniecznie 
włączyć wymóg strategii w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na szczeblu 
regionalnym i lokalnym do warunków wstępnych uzyskania finansowania.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 
sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 
i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 
sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej, 
dysproporcji regionalnych oraz potrzeby 
stopniowej konwergencji; potrzebę 
zapewnienia, by transformacja była 
sprawiedliwa i uczciwa społecznie, a także 
by uwzględniała wszystkie terytoria; 
potrzebę promowania przekwalifikowania 
i podnoszenia kwalifikacji pracowników, 
których transformacja dotyczy; potrzebę 
inwestowania w innowacyjne środki 
produkcji, badania i edukację; przejście 
od gospodarki linearnej do gospodarki o 
obiegu zamkniętym; promowanie 
gospodarek lokalnych; najlepszą dostępną 
wiedzę naukową, zwłaszcza ustalenia 
zgłoszone przez IPCC; potrzebę 
uwzględnienia ryzyka związanego ze 
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zmianą klimatu w decyzjach dotyczących 
inwestycji i planowania; efektywność pod 
względem kosztów i neutralność 
technologiczną w dążeniu do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia 
pochłaniania oraz zwiększenia odporności; 
wraz z upływem czasu dalszy rozwój 
integralności środowiskowej i wzrost 
poziomu ambicji; przejście od 
paradygmatu wzrostu do paradygmatu 
powzrostowego i zrównoważonego 
rozwoju.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) Przejście na neutralność 
klimatyczną wymaga zintegrowanego 
podejścia, zmian w całym spektrum 
polityki oraz wspólnego działania we 
wszystkich sektorach gospodarki i ze 
strony wszystkich grup społeczeństwa, 
o czym mówi komunikat Komisji 
„Europejski Zielony Ład”. W swoich 
konkluzjach z dnia 12 grudnia 2019 r. 
Rada stwierdziła, że wszystkie istotne 
przepisy i polityki UE muszą być spójne 
z celem neutralności klimatycznej i muszą 
przyczyniać się do jego osiągnięcia, przy 
jednoczesnym poszanowaniu równych 
warunków działania, i zwróciła się do 
Komisji o zbadanie, czy wymaga to 
dostosowania istniejących przepisów. 
Równie istotne jest wspieranie synergii 
między europejskimi funduszami 
strukturalnymi i inwestycyjnymi a innymi 
programami unijnymi, na przykład 
„Horyzont Europa”, w celu promowania 
nowych technologii i innowacyjnych 
rozwiązań, które zastąpią użycie paliw 
kopalnych.

Or. en
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Do września 
2020 r. Komisja powinna, w oparciu 
o kompleksową ocenę skutków 
i z uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50 – 55 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne skorygowanie unijnego 
celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, aby 
osiągnąć redukcję emisji na poziomie 50 – 
55  % w porównaniu z 1990 r.

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Do września 
2020 r. Komisja powinna, w oparciu 
o kompleksową ocenę skutków 
i z uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 65 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne skorygowanie unijnego 
celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, aby 
osiągnąć redukcję emisji na poziomie 65 % 
w porównaniu z 1990 r.

__________________ __________________
36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 

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

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

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(21) Aby zapewnić przewidywalność 
i pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić szybkie, nieodwracalne, i 
sprawiedliwe społecznie przejście na 
neutralność klimatyczną, aby zapewnić 
redukcję oraz pomóc w ocenie spójności 
środków i postępów z celem neutralności 
klimatycznej, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie 
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do 
wyznaczenia trajektorii redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w Unii mającej na 
celu osiągnięcie zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto do 2040 r. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa37. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

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

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(23) Ponieważ zmiana klimatu jest 
z definicji wyzwaniem międzynarodowym, 
działania krajowe należy uzupełniać 
i wzmacniać za pomocą skoordynowanych 
działań na poziomie Unii. Ponieważ cele 
niniejszego rozporządzenia, mianowicie 
osiągnięcie neutralności klimatycznej 
w Unii do 2040 r., nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający jedynie 
przez państwa członkowskie, natomiast ze 
względu na ich skalę i skutki możliwe jest 
ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może podjąć działania zgodnie 
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie 
z zasadą proporcjonalności określoną 
w tym artykule niniejsze rozporządzenie 
nie wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów,

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii 
do 2050 r,, w dążeniu do osiągnięcia 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury określonego w art. 2 
porozumienia paryskiego, i przewidziano 
ramy służące osiągnięciu postępów 
w realizacji globalnego celu w zakresie 
adaptacji ustanowionego w art. 7 
porozumienia paryskiego.

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii do 
2040 r., w dążeniu do osiągnięcia 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury określonego w art. 2 
porozumienia paryskiego, jakim jest 
ograniczenie globalnego ocieplenia do 
znacznie poniżej 2 °C powyżej poziomów 
sprzed epoki przemysłowej oraz 
kontynuowanie wysiłków podejmowanych, 
by ograniczyć je do 1,5 °C powyżej 
poziomów sprzed epoki przemysłowej, a 
także zapewnienie zgodności przepływów 
finansowych z rozwojem odpornym na 
zmiany klimatu i przewidziano ramy 
służące osiągnięciu postępów w realizacji 
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globalnego celu w zakresie adaptacji 
ustanowionego w art. 7 porozumienia 
paryskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Unia ma obowiązek i możliwość dawania przykładu w globalnej walce ze zmianą klimatu. 
Biorąc pod uwagę ogłoszenie przez Parlament kryzysu klimatycznego, konieczne jest 
przyjęcie jeszcze ambitniejszego celu, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2040 r., a nie 
jak początkowo przewidywano do 2050 r.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych na szczeblu unijnym i 
krajowym, uregulowane przez prawo Unii, 
należy zrównoważyć najpóźniej do 2040 r., 
tym samym zmniejszając emisje do 
poziomu zerowego netto w tym terminie, 
zarówno na szczeblu unijnym, jak i 
krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy podkreślić zbiorową odpowiedzialności Unii, jak również 
indywidualną odpowiedzialności poszczególnych państw członkowskich za ograniczenie 
emisji do poziomu zerowego netto.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
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niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi.

niezbędne, by umożliwić indywidualne, a 
co za tym idzie, wspólne osiągnięcie celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w ust. 1, z uwzględnieniem znaczenia 
wspierania sprawiedliwości i solidarności 
między państwami członkowskimi, a także 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej.

Or. en

Uzasadnienie

Poza potrzebą indywidualnego osiągnięcia neutralności klimatycznej na szczeblu centralnym 
należy podkreślić znaczenie promowania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
które, zgodnie z traktatami, należą do głównych celów Unii.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50–55 %  redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i wyznacza nowy cel na 2030 r. na 
poziomie 65 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
Komisja uzna za stosowne skorygowanie 
tego celu, przedkłada w tej sprawie 
odpowiednie wnioski Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Aby dopasować gospodarkę do zasady zrównoważonego rozwoju i osiągnąć neutralność 
klimatyczną do 2040 r., Unia powinna wyznaczyć sobie ambitniejszy, acz możliwy do 
osiągnięcia pośredni cel redukcji emisji, co odzwierciedlałoby jej silne zaangażowanie na 
rzecz klimatu i wysokie ambicje w tej dziedzinie.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 50 – 55 % 
w porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony 
w art. 2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie 
z traktatami.

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., a także unijne 
prawodawstwo w sprawie funduszy i 
instrumentów, aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 65 % 
w porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony 
w art. 2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie 
z traktatami.

Or. en

Uzasadnienie

Fundusze strukturalne, inwestycyjne i spójności Unii, a także wszelkie inne instrumenty 
finansowe, są istotnymi narzędziami do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej i należy je 
odpowiednio dostosować, aby jak najlepiej służyły temu głównemu celowi.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2040 r. Najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej trajektorii.
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Or. en

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) potrzebę wycofania wszystkich 
paliw kopalnych w ramach czasowych 
zgodnych z celem ograniczenia wzrostu 
temperatury do 1,5 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej;

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była sprawiedliwa i uczciwa 
społecznie;

h) potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była sprawiedliwa i uczciwa 
społecznie, a także prowadziła do 
zmniejszenia dysproporcji regionalnych;

Or. en

Uzasadnienie

W wyznaczaniu trajektorii należy uwzględnić specyfikę regionalną oraz różnice i brak 
równowagi między regionami.

Poprawka 20

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 

2. Do dnia 31 stycznia 2021 r. 
Komisja przyjmie zaktualizowaną 
strategię UE w zakresie przystosowania 
się do zmiany klimatu. Państwa 
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scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów.

członkowskie opracowują i wdrażają 
strategie i plany adaptacyjne, w których 
określają konkretne cele w zakresie 
redukcji i które obejmują kompleksowe 
ramy zarządzania ryzykiem, w oparciu 
o solidne scenariusze odniesienia 
dotyczące klimatu i wrażliwości oraz 
oceny postępów. Umowy o partnerstwie w 
sprawie europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych są zatem 
również dostosowane do wspomnianych 
celów i ogólnego celu osiągnięcia 
neutralności klimatycznej w Unii do 2040 
r.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopilnować, by strategie adaptacyjne nie były dokumentami niejasnymi, lecz możliwie 
szczegółowymi, w których wyznaczone zostaną wyraźne zobowiązania i konkretne wiążące 
cele.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 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 

Zgodnie z zasadą partnerstwa 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 
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w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

z wielopoziomowych dialogów 
w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament uważa, że przestrzeganie zasady partnerstwa ma kluczowe znaczenie, ponieważ 
zapewnia to partnerom gospodarczym i społecznym, a także na przykład organizacjom 
pozarządowym związanym z ochroną środowiska, wypowiadanie się na dany temat.

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Każde państwo członkowskie zgodnie 
z przepisami krajowymi organizuje 
wielopoziomowy dialog dotyczący klimatu 
i energii, w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć 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 na rzecz osiągnięcia 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 
2040 r., 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
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