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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Parlament Europejski, podobnie jak szereg państw, władz lokalnych i naukowców, oświadczył, 
że nasza planeta stoi w obliczu kryzysu klimatycznego i środowiskowego. Aby uniknąć 
przyspieszonej i nieodwracalnej zmiany klimatu i ogromnego spadku różnorodności 
biologicznej, należy szybko ograniczyć światowe emisje gazów cieplarnianych. W odpowiedzi 
na to wyzwanie Komisja Europejska przedstawiła Zielony Ład. W wyniku jego realizacji 
Europa ma stać się do 2050 r. pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu, ma nastąpić 
rozwój gospodarczy z poszanowaniem naturalnych ograniczeń planety, a jednocześnie 
zapewniona będzie sprawiedliwa transformacja, która nie pozostawia żadnej osoby ani żadnego 
miejsca w tyle. Prawo o klimacie stanowi fundament Zielonego Ładu, wprowadzając do prawa 
cel neutralności netto i zapewniając podstawę dla wszystkich działań Unii w dziedzinie klimatu 
w nadchodzących dziesięcioleciach.

Prawo o klimacie wyznacza ogólną trajektorię prowadzącą do redukcji emisji w Unii, jednak 
proponowane przez Komisję cele klimatyczne nie są zgodne z najnowszymi dostępnymi 
dowodami naukowymi. Według raportu UNEP w sprawie rozbieżności między potrzebami 
a perspektywami w zakresie redukcji emisji z 2019 r.1, aby osiągnąć przewidziane 
w porozumieniu paryskim cele dotyczące ograniczenia globalnego ocieplenia przez 
ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 °C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, 
należy zmniejszać emisje o 7,6 % rocznie, począwszy od 2020 r. Dążąc do tego celu, UE 
powinna osiągnąć neutralność klimatyczną najpóźniej do 2040 r. i podnieść swój cel na 2030 r. 
do co najmniej 65 % w porównaniu z poziomem z 1990 r.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej będzie wymagało głębokiej transformacji naszego 
społeczeństwa i wszystkich sektorów gospodarki, w szczególności sektora transportu. Sektor 
transportu jest największym emitentem w Unii Europejskiej – odpowiada za 27 % emisji gazów 
cieplarnianych w Unii. Co więcej, jest to jedyny sektor, w którym od 1990 r. emisje nadal rosły: 
w 2017 r. były o 28 % wyższe niż w 1990 r. Wyzwania związane z transformacją tego sektora 
nie ograniczają się do transportu drogowego lub kolejowego, lecz obejmują także transport 
wodny śródlądowy, lotniczy i morski.

Sektory transportu lotniczego i morskiego są dużymi emitentami, a w 2017 r. odnotowano w 
nich największy procentowy wzrost emisji gazów cieplarnianych. Z analizy wynika jednak, że 
obecne cele i środki globalne przewidziane przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) 
i Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) nie doprowadzą do 
koniecznego zmniejszenia emisji oraz że do osiągnięcia zerowych emisji netto potrzebne są 
znaczące dalsze działania. Dlatego też sprawozdawczyni komisji opiniodawczej proponuje, aby 
Komisja przedstawiła kompleksowy zbiór przepisów, który zapewniłby dostosowanie 
sektorów transportu lotniczego i morskiego do celów prawa o klimacie. W przypadku lotnictwa 
ogólny wpływ na klimat jest znacznie większy niż emisje gazów cieplarnianych z tego sektora. 
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa zatem, że w zakresie stosowania 
rozporządzenia należy uwzględnić też wpływ lotnictwa, który wynika z innych czynników niż 
emisje CO2.

1 UNEP Emission gap report [Raport w sprawie rozbieżności między potrzebami a perspektywami w zakresie 
redukcji emisji], 2019 r.: https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019

https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
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Wniosek sprawozdawczyni komisji opiniodawczej obejmuje również utworzenie 
Europejskiego Panelu ds. Zmian Klimatu (EPCC), niezależnego naukowego panelu doradczego 
ds. zmian klimatu. Zadaniem EPCC jest monitorowanie redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i innego wpływu na klimat w Unii i państwach członkowskich oraz w razie konieczności 
wydawanie zaleceń zgodnych z celem prawa o klimacie. Najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy 
od każdego globalnego przeglądu przewidzianego w porozumieniu paryskim panel ten 
publikuje również sprawozdanie na temat spójności celów klimatycznych Unii określonych 
w niniejszym rozporządzeniu z celem ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 °C powyżej 
poziomu sprzed epoki przemysłowej.

Aby zapewnić zgodność wszystkich przepisów Unii Europejskiej z celem neutralności 
klimatycznej, Komisja ocenia wszystkie projekty środków, w tym wnioski ustawodawcze 
i budżetowe, przed ich przyjęciem. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej proponuje, aby 
Komisja oceniła również wszystkie istniejące odnośne przepisy i budżety UE oraz w razie 
potrzeby zaproponowała zmiany. Ponadto sprawozdawczyni komisji opiniodawczej proponuje 
też, aby Komisja przedstawiła kompleksową analizę wszystkich bezpośrednich i pośrednich 
dopłat do paliw kopalnych we wszystkich państwach członkowskich.

Z każdym rokiem, w którym nie podejmujemy działań, poziom trudności i koszty redukcji 
emisji będą rosły. Znajdujemy się obecnie na krawędzi trwałego przekroczenia celu 1,5 °C, co 
miałoby ogromne konsekwencje społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Jeśli naprawdę 
chcemy osiągnąć nasze cele klimatyczne, ocalić i odbudować nasze ekosystemy oraz zapewnić 
przyszłym pokoleniom planetę zdatną do życia, potrzebujemy ambitnego prawa o klimacie, 
któremu towarzyszyć będą konkretne działania. 

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki 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 

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

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

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

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

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) Aby przyczynić się do 
transformacji gospodarczej i społecznej, 
zatrudnienia, wzrostu gospodarczego oraz 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, jak również do tego, by 
w sprawiedliwy i racjonalny pod względem 
kosztów sposób osiągnąć cel dotyczący 
temperatury, polegający na ograniczeniu 
ocieplenia globalnego do poziomu 
znacznie niższego niż 2 °C w porównaniu 
z poziomem sprzed epoki przemysłowej 
oraz na kontynuowaniu działań na rzecz 
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Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(„porozumienie paryskie”), pierwszorzędne 
znaczenie ma ustalony długoterminowy 
cel.

ograniczenia go do 1,5 °C w porównaniu 
z poziomem sprzed epoki przemysłowej, 
przewidziany w porozumieniu paryskim 
z 2015 r. w sprawie zmiany klimatu 
wieńczącym 21. Konferencję Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(„porozumienie paryskie”), pierwszorzędne 
znaczenie ma ustalony i przewidywalny 
długoterminowy cel.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Działania w dziedzinie klimatu 
podejmowane przez Unię i państwa 
członkowskie powinny mieć na celu 
ochronę ludzi i naszej planety, dobrobytu, 
dostatku, zdrowia, integralności 
ekosystemów i różnorodności biologicznej 
przed zagrożeniem wynikającym ze 
zmiany klimatu, w kontekście agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 
i w dążeniu do realizacji celów 
porozumienia paryskiego, oraz w celu 
osiągnięcia jak największego dobrobytu 
w granicach planety oraz zwiększenia 
odporności i zmniejszenia wrażliwości 
społeczeństwa na zmianę klimatu.

(5) Działania w dziedzinie klimatu 
podejmowane przez Unię i państwa 
członkowskie powinny mieć na celu 
ochronę ludzi i naszej planety, dobrobytu, 
dostatku, zdrowia, integralności 
ekosystemów i różnorodności biologicznej 
przed zagrożeniem wynikającym ze 
zmiany klimatu, w kontekście agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 
i w dążeniu do realizacji celów 
porozumienia paryskiego, oraz w celu 
osiągnięcia jak największego dobrobytu, 
zatrudnienia i postępu społecznego 
w granicach planety oraz zwiększenia 
odporności i zmniejszenia wrażliwości 
społeczeństwa na zmianę klimatu.

Poprawka 4

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 

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej wymaga wkładu ze strony 
wszystkich sektorów gospodarki i ich 
głębokiej transformacji, w tym sektora 
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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.

transportu, z zastosowaniem między 
innymi zasady „zanieczyszczający płaci”, 
a transformacja ta powinna być 
dostosowana do specyfiki i cech każdego 
sektora. 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. Niezbędnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są transformacja 
cyfrowa, innowacje technologiczne oraz 
badania i rozwój.

Poprawka 5

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) Zmiana klimatu jest wyzwaniem 
globalnym, które wymaga współpracy 
międzynarodowej. 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, 
i bazując na międzynarodowej 
solidarności i odpowiedzialności.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Cel neutralności klimatycznej 
należy osiągnąć na poziomie europejskim 
przy zapewnieniu równych warunków 
działania i konkurencyjności, w tym przez 
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opracowanie zgodnego z zasadami WTO 
mechanizmu dostosowywania cen 
z uwzględnieniem emisji CO2 oraz 
renegocjowanie Traktatu karty 
energetycznej, aby promować inwestycje 
w dziedzinie zrównoważonej energii.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

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

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

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

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

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych a 
pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne i 
technologiczne, na poziomie Unii i 
poszczególnych państw członkowskich jak 
najszybciej, a najpóźniej do 2050 r. Do 
osiągnięcia ogólnounijnego celu 
neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie i indywidualnie dążyć 
wszystkie państwa członkowskie, 
a Parlament Europejski, Rada i Komisja 
powinny wprowadzić środki niezbędne do 
realizacji tego celu. Działania na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym będą 
stanowić istotną część działań potrzebnych 
do osiągnięcia tego celu. Po 2050 r. Unia i 
wszystkie państwa członkowskie powinny 
nadal ograniczać emisje, tak aby 
pochłanianie gazów cieplarnianych 
przewyższało emisje.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Unia powinna kontynuować 
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działania promujące gospodarkę o obiegu 
zamkniętym i nadal wspierać rozwiązania 
wykorzystujące odnawialne źródła energii, 
które mogą zastąpić produkty i materiały 
oparte na paliwach kopalnych.

Poprawka 10

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 i ambitne krajowe strategie 
i plany w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu, uwzględniając specyfikę 
regionalną i lokalną oraz stosując zasadę 
należytego zarządzania finansami.

Poprawka 11

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 

(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 
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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.

obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i długoterminową stabilność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; szczególną 
sytuację, wpływ na klimat i cechy różnych 
odnośnych sektorów gospodarki, w tym 
transportu i mobilności; 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 uwzględnienia 
potencjalnych skutków społecznych 
przyszłych działań, tak by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie i 
nie pozostawiała nikogo samemu sobie; 
potrzebę udzielania obywatelom 
przystępnych, wiarygodnych i dokładnych 
informacji na temat efektywności 
środowiskowej, aby mogli dokonywać 
bardziej zrównoważonych i przyjaznych 
dla klimatu wyborów; 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 zasadę neutralności 
technologicznej 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. Cechą sektora 
transportu są inwestycje długoterminowe. 
Zasadniczą sprawą w tym sektorze jest 
konieczność zapewnienia stabilnych, 
przewidywalnych i solidnych ram 
finansowych, aby dać inwestorom 
pewność oraz zagwarantować trwałość 
inwestycji, w szczególności przez 
uniknięcie zjawiska aktywów 
osieroconych, zwłaszcza w przypadku 
inwestycji w infrastrukturę 
charakteryzujących się silnym efektem 
„lock-in”.
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Poprawka 12

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 co najmniej 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 takie redukcje emisji. Do 30 
września 2025 r. Komisja powinna – w 
świetle najnowszych dowodów naukowych 
i w oparciu o kompleksową ocenę skutków 
– zbadać możliwości wyznaczenia 
ambitnego unijnego celu redukcji emisji 
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na 2040 r. w porównaniu z 1990 r.

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

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

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Komisja powinna ocenić potrzeby 
w zakresie zatrudnienia, w tym wymogi 
w dziedzinie kształcenia i szkolenia, 
rozwój gospodarki i realizację uczciwej 
i sprawiedliwej transformacji.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby Unia i państwa członkowskie 
pozostały na właściwej drodze do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
i postępów w zakresie przystosowania się 
do zmiany klimatu, Komisja powinna 
regularnie oceniać dokonane postępy. 

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

dokonane postępy. Jeżeli zbiorowe i 
indywidualne postępy poczynione przez 
państwa członkowskie w dążeniu do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
lub w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu będą niewystarczające lub 
jeżeli unijne środki będą niespójne z celem 
neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności i odbudowy ekosystemów lub 
zmniejszania podatności na zmianę 
klimatu, Komisja powinna wprowadzić 
niezbędne środki zgodnie z Traktatami. 
Komisja powinna również regularnie 
oceniać odpowiednie środki krajowe 
i wydawać zalecenia, jeżeli stwierdzi, że 
środki zastosowane przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności i odbudowy ekosystemów lub 
zmniejszania podatności na zmianę 
klimatu. Jeżeli państwo członkowskie 
uporczywie nie uwzględnia zaleceń 
Komisji, Komisja powinna podjąć 
niezbędne środki zgodnie z Traktatami.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Komisja powinna zapewnić solidną 
i obiektywną ocenę w oparciu o najnowsze 
dane naukowe, techniczne i społeczno-
gospodarcze oraz uwzględnienie w niej 
szerokiego zakresu niezależnej wiedzy 
specjalistycznej, oraz oprzeć swoją ocenę 
na odpowiednich informacjach, w tym na 
informacjach przedłożonych i zgłoszonych 
przez państwa członkowskie, 
sprawozdaniach Europejskiej Agencji 
Środowiska, najlepszej dostępnej wiedzy 

(19) Komisja powinna zapewnić solidną 
i obiektywną ocenę w oparciu o najnowsze 
dane naukowe, techniczne i społeczno-
gospodarcze oraz uwzględnienie w niej 
szerokiego zakresu niezależnej wiedzy 
specjalistycznej, oraz oprzeć swoją ocenę 
na odpowiednich informacjach, w tym na 
informacjach przedłożonych i zgłoszonych 
przez państwa członkowskie, 
sprawozdaniach Europejskiej Agencji 
Środowiska, najlepszej dostępnej wiedzy 
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naukowej, w tym sprawozdaniach IPCC. 
Z uwagi na to, że Komisja zobowiązała się 
sprawdzić, w jaki sposób sektor publiczny 
może wykorzystać unijną systematykę 
dotyczącą zrównoważonego rozwoju 
w kontekście Europejskiego Zielonego 
Ładu, powinno to obejmować informacje 
o zrównoważonych środowiskowo 
inwestycjach, Unii i państw 
członkowskich, spójne z rozporządzeniem 
(UE) 2020/... [rozporządzenie w sprawie 
systematyki], kiedy takie informacje staną 
się dostępne. Komisja powinna w miarę 
możliwości korzystać z europejskich 
danych i statystyk oraz dążyć do 
fachowego nadzoru. Europejska Agencja 
Środowiska powinna wspomagać Komisję, 
w stosownych przypadkach i zgodnie ze 
swoim rocznym programem pracy.

naukowej, w tym sprawozdaniach IPCC 
i najnowszym przeglądzie 
przeprowadzonym zgodnie z art. 14 
porozumienia paryskiego. Z uwagi na to, 
że Komisja zobowiązała się sprawdzić, 
w jaki sposób sektor publiczny może 
wykorzystać unijną systematykę dotyczącą 
zrównoważonego rozwoju w kontekście 
Europejskiego Zielonego Ładu, powinno to 
obejmować informacje o zrównoważonych 
środowiskowo inwestycjach, Unii i państw 
członkowskich, spójne z rozporządzeniem 
(UE) 2020/... [rozporządzenie w sprawie 
systematyki], kiedy takie informacje staną 
się dostępne. Komisja powinna w miarę 
możliwości korzystać z europejskich 
danych i statystyk oraz dążyć do 
fachowego nadzoru. Europejska Agencja 
Środowiska powinna wspomagać Komisję, 
w stosownych przypadkach i zgodnie ze 
swoim rocznym programem pracy.

Poprawka 16

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. Komisja powinna zatem 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, w tym z obywatelami, 
partnerami gospodarczymi i społecznymi, 
społeczeństwem obywatelskim, 
społecznością naukową oraz władzami 
lokalnymi i regionalnymi, 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.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(21) Aby osiągnąć cele niniejszego 
rozporządzenia w sposób racjonalny pod 
względem kosztów, istotne jest, by 
zapewnić przewidywalność, stabilność 
i pewność wszystkim zainteresowanym 
podmiotom gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom 
i konsumentom.

__________________ __________________
37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Komisja w komunikacie 
„Europejski Zielony Ład”1a podkreśla 
konieczność przyspieszenia przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność 
jako priorytet polityki zmierzającej do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej. 
Aby zapewnić przejście na zrównoważoną 
i inteligentną mobilność, Komisja 
wskazała, że przyjmie w 2020 r. 
kompleksową strategię na rzecz 
zrównoważonej i inteligentnej mobilności, 
obejmującą ambitne środki mające na 
celu znaczne zmniejszenie emisji CO2 i 
zanieczyszczeń we wszystkich rodzajach 
transportu, w tym poprzez 
powszechniejsze korzystanie z czystych 
ekologicznie pojazdów i paliw 
alternatywnych dla paliw stosowanych w 
transporcie drogowym, morskim i 
lotniczym, zwiększenie udziału bardziej 
zrównoważonych rodzajów transportu, 
takich jak transport kolejowy i wodny 
śródlądowy, oraz poprawę efektywności w 
całym systemie transportowym, 
zachęcanie konsumentów do bardziej 
zrównoważonych wyborów i 
niskoemisyjnych praktyk oraz 
inwestowanie w rozwiązania 
niskoemisyjne i bezemisyjne, w tym w 
infrastrukturę.
__________________
1a Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019)0640.

Poprawka 19
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) Dobry jakościowo i efektywny 
system transportu ma zasadnicze 
znaczenie dla prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
jakości życia obywateli korzystających ze 
swobody podróżowania. Umożliwia on 
rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc 
pracy. Jednak w obliczu nowych wyzwań, 
z którymi trzeba się zmierzyć, transport 
musi być zrównoważony. Transport 
odpowiada za co najmniej jedną czwartą 
emisji gazów cieplarnianych w Unii. 
Chociaż poczyniono znaczne postępy, by 
ograniczyć ślad węglowy w sektorze 
transportu, między innymi w drodze 
zwiększenia efektywności paliwowej, 
szerszego wykorzystania zrównoważonych 
paliw transportowych, zmniejszenia 
zatorów komunikacyjnych, przejścia na 
mniej zanieczyszczające rodzaje 
transportu lub spełnienia bardziej 
rygorystycznych norm emisji, w sektorze 
transportu nie odnotowano takiego 
samego spadku emisji jak w innych 
sektorach. Do dekarbonizacji sektora 
transportu będą musiały przyczynić się 
wszystkie rodzaje transportu, zgodnie z 
celem zakładającym stworzenie 
gospodarki neutralnej dla klimatu, co 
wymaga redukcji emisji pochodzących z 
transportu o 90 % do 2050 r. Do takiej 
ambitnej redukcji emisji niezbędne jest 
kompleksowe przejście całego sektora 
transportu na zrównoważoną bezemisyjną 
mobilność. Szczególną rolę w tym 
przejściu odgrywają sektory transportu 
lotniczego i morskiego z uwagi na 
przewidywany gwałtowny wzrost ich 
emisji do 2050 r. oraz ich silny 
międzynarodowy charakter. Najpóźniej do 
2021 r. Komisja powinna przedstawić 
strategię zawierającą kompleksowy zestaw 
środków zapewniających należyty wkład 
wszystkich rodzajów transportu, w 
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szczególności międzynarodowego 
transportu morskiego, lotniczego i 
drogowego, w realizację celu neutralności 
klimatycznej.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23c) Infrastruktura transportowa 
mogłaby odegrać kluczową rolę w 
przyspieszeniu przejścia na zrównoważoną 
i inteligentną mobilność, sprzyjając 
przesunięciu międzygałęziowemu w 
kierunku bardziej zrównoważonych 
rodzajów transportu, w szczególności w 
przypadku transportu towarowego. 
Jednocześnie wydarzenia związane ze 
zmianą klimatu, takie jak: podnoszenie się 
poziomu wód, ekstremalne warunki 
pogodowe, susza i wzrost temperatury, 
mogą powodować szkody 
w infrastrukturze, zakłócenia operacyjne, 
presję na wydajność i efektywność 
łańcuchów dostaw, i w konsekwencji 
mogą wywierać negatywny wpływ na 
mobilność europejską. W związku z tym 
zasadnicze znaczenie ma zakończenie 
prac nad siecią bazową transeuropejskiej 
sieci transportowej (TEN-T) do 2030 r. 
oraz zakończenie tworzenia 
uzupełniającej sieci TEN-T do 2040 r., 
przy czym należy brać pod uwagę 
określone w prawie unijnym obowiązki 
przewidujące uwzględnianie emisji gazów 
cieplarnianych projektów w całym cyklu 
ich życia. Ponadto Komisja powinna 
rozważyć, czy należy zaproponować ramy 
prawne, które wzmocniłyby infrastrukturę 
transportową pod względem zarządzania 
ryzykiem, odporności i przystosowania do 
zmiany klimatu.
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23d) Kluczowym elementem działań 
legislacyjnych Unii powinna być 
połączalność europejskiej sieci kolejowej, 
w szczególności pod względem połączeń 
międzynarodowych, mająca na celu 
podniesienie atrakcyjności kolejowego 
transportu pasażerskiego w przypadku 
podróży na średnich i długich dystansach 
oraz zwiększenie zdolności przepustowych 
kolei i śródlądowych dróg wodnych 
w zakresie transportu towarowego.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23e) Ważne jest, by zadbać o 
wystarczające inwestycje w rozwój 
odpowiedniej infrastruktury na potrzeby 
mobilności bezemisyjnej, w tym platform 
intermodalnych, oraz wzmocnić rolę 
instrumentu „Łącząc Europę” we 
wspieraniu przejścia na inteligentną, 
zrównoważoną i bezpieczną mobilność 
w Unii.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23f) Zgodnie z unijnym dążeniem do 
przejścia z transportu drogowego na 
kolejowy, tak aby ten najmniej emisyjny 
rodzaj transportu stał się dominujący, i z 
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uwzględnieniem zbliżającego się 
Europejskiego Roku Kolei zaplanowanego 
na 2021 r., szczególny nacisk legislacyjny 
należy położyć na utworzenie faktycznego 
jednolitego europejskiego obszaru 
kolejowego przez usunięcie do 2024 r. 
wszystkich obciążeń administracyjnych 
i protekcjonistycznych przepisów 
krajowych.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23g) Aby osiągnąć cel neutralności 
klimatycznej do 2050 r., określony 
w Europejskim Zielonym Ładzie, Komisja 
powinna również wzmocnić szczegółowe 
przepisy dotyczące norm emisji CO2 dla 
samochodów osobowych, dostawczych 
i ciężarowych, przedstawić konkretne 
środki torujące drogę elektryfikacji 
transportu drogowego oraz podjąć 
inicjatywy na rzecz zwiększenia produkcji 
i wprowadzania zrównoważonych paliw 
alternatywnych.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23h) Parlament Europejski zauważył, że 
obecne cele i środki globalne przewidziane 
przez Międzynarodową Organizację 
Morską i Organizację Międzynarodowego 
Lotnictwa Cywilnego, nawet jeśli zostaną 
zrealizowane w pełni, nie doprowadzą do 
koniecznego zmniejszenia emisji i 
potrzebne są znaczące dalsze działania na 
szczeblu europejskim i globalnym zgodne 
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z celem, jakim jest osiągnięcie zerowych 
emisji gazów cieplarnianych netto w całej 
gospodarce1a.
__________________
1a Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
konferencji ONZ w sprawie zmiany 
klimatu 2019 (COP25) w Madrycie 
(Hiszpania) (2019/2712(RSP)).

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23i) Wszystkie odpowiednie agencje 
Unii działające w obszarze transportu 
powinny wnieść wkład w transformację 
sektora transportu w kierunku 
neutralności klimatycznej. W związku z 
tym zgodnie z art. 87 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/11391a Agencja Unii Europejskiej 
ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) 
została upoważniona do publikacji 
sprawozdania o oddziaływaniu lotnictwa 
europejskiego na środowisko, 
zawierającego analizę stanu ochrony 
środowiska w odniesieniu do lotnictwa 
cywilnego w Unii i zalecenia, jak 
zniwelować różnicę między efektywnością 
środowiskową europejskiego sektora 
lotnictwa a celami neutralności 
klimatycznej. Ponadto Unia ustanowiła 
projekt pilotażowy, aby opracować 
program oznakowania ekologicznego 
zapewniającego łatwo dostępne, 
wiarygodne i niezależne informacje na 
temat wpływu lotnictwa na klimat 
skierowane do pasażerów, ogółu 
społeczeństwa i innych podmiotów, w tym 
inwestorów prywatnych i publicznych. 
Zgodnie z art. 30 ust. 4 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2003/87/WE1b EASA upoważniono do 
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przeprowadzenia badania mającego objąć 
najnowsze ustalenia naukowe dotyczące 
emisji lotniczych innych niż CO2, które 
wywierają wpływ na klimat na wysokości, 
w tym takich zagadnień jak powstawanie 
smug kondensacyjnych i ich 
przekształcanie się w chmury pierzaste, a 
także bezpośrednie skutki działania 
aerozoli siarczanowych i sadzy. W 
badaniu, które powinno zostać 
opublikowane i przekazane Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie niezwłocznie, 
należy uwypuklić środki techniczne i 
operacyjne służące rozwiązaniu tego 
problemu.
__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 
z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie 
wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa 
cywilnego i utworzenia Agencji Unii 
Europejskiej ds. Bezpieczeństwa 
Lotniczego oraz zmieniające 
rozporządzenia (WE) nr 2111/2005, (WE) 
nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) 
nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/30/UE 
i 2014/53/UE, a także uchylające 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i 
(WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 3922/91 (Dz.U. L 212 
z 22.8.2018, s. 1). 
1b Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca 
system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 j (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23j) Pandemia COVID-19 wywarła 
bezprecedensowy wpływ na społeczeństwo 
i gospodarkę. Należy odpowiednio 
uwzględniać oddziaływanie następstw 
pandemii na konkretne sektory. Z drugiej 
strony odbudowa gospodarcza, w której 
priorytet mają inwestycje w 
dekarbonizację i zrównoważone 
technologie, stwarza jedyną w swoim 
rodzaju szansę na przyspieszenie tempa 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej.

Poprawka 28

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 i w 
każdym państwie członkowskim możliwie 
najszybciej, a najpóźniej 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.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1



AD\1209977PL.docx 25/44 PE650.613v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć 
możliwie najszybciej, a najpóźniej do 2050 
r., tym samym zmniejszając emisje do 
poziomu zerowego netto w tym terminie. 
Każde państwo członkowskie musi 
osiągnąć zerowe emisje netto na swoim 
terytorium najpóźniej do 2050 r.

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Od dnia, w którym emisje w Unii 
osiągną poziom zerowy netto, jak 
określono w ust. 1, Unia i państwa 
członkowskie zapewniają w swoich 
strategiach politycznych, aby 
pochłanianie gazów cieplarnianych 
przewyższało emisje w Unii i na 
terytorium każdego państwa 
członkowskiego.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

i stosowania zasad sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi i w państwach 
członkowskich.

Poprawka 32

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 – w 
świetle najnowszych dowodów naukowych 
i w oparciu o kompleksową ocenę skutków 
– 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 co najmniej 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.

Poprawka 33

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 

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 co najmniej 
55 % w porównaniu z 1990 r. oraz 
osiągnąć cel neutralności klimatycznej 
określony w art. 2 ust. 1, i rozważa 
wprowadzenie niezbędnych środków, w 
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wniosków ustawodawczych zgodnie 
z Traktatami.

tym przyjęcie wniosków ustawodawczych 
zgodnie z Traktatami. Komisja ocenia w 
szczególności możliwości dostosowania 
związanych z Unią emisji pochodzących ze 
wszystkich rodzajów transportu do celu na 
2030 r., aby obniżyć te emisje do poziomu 
zerowego netto najpóźniej do 2050 r., i 
przedstawia w stosownych przypadkach 
wnioski ustawodawcze. Nie naruszając 
przepisów ust. 1, Komisja zapewnia 
zachowanie inwestycji już zaplanowanych 
w krajowych planach w dziedzinie energii 
i klimatu (NECP) przed ... [data wejście w 
życie niniejszego rozporządzenia] co 
najmniej do czasu dopasowania oferty do 
popytu i nie później niż do 2050 r.

Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do dnia 30 września 2025 r. 
Komisja zbada – w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 ust. 1 i najnowszych dowodów 
naukowych oraz na podstawie 
szczegółowej oceny skutków – możliwości 
wyznaczenia ambitnego unijnego celu 
redukcji emisji na 2040 r. w porównaniu z 
1990 r. i w stosownym przypadku 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie wnioski.

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Najpóźniej 18 miesięcy po 
przyjęciu celu klimatycznego na 2040 r. 
Komisja analizuje, w jaki sposób 
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należałoby zmienić przepisy unijne istotne 
dla osiągnięcia tego celu, i podejmuje 
niezbędne działania, w tym przyjmuje 
wnioski ustawodawcze, zgodnie z 
Traktatami.

Poprawka 36

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. Do dnia 30 września 2025 r. 
Komisja przyjmuje – w stosownym 
przypadku i na podstawie kryteriów 
określonych w ust. 3 – wniosek 
ustawodawczy, aby wyznaczyć trajektorię 
na poziomie Unii prowadzącą do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1. Najpóźniej w 
terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa w 
art. 14 porozumienia paryskiego, Komisja 
dokonuje przeglądu tej trajektorii i – w 
stosownych przypadkach i w świetle 
najnowszych dowodów naukowych – 
przedkłada wnioski ustawodawcze w celu 
jej dostosowania.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Punktem wyjścia trajektorii, o 
której mowa w ust. 1. jest unijny cel 
klimatyczny na 2030 r. określony w art. 2 
ust. 3.

Poprawka 38
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Proponując wniosek 
ustawodawczy w celu wyznaczenia 
trajektorii zgodnie z ust. 1, Komisja bierze 
pod uwagę następujące kwestie:

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą;

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą, w tym koszty dostosowania 
oraz koszty niepodjęcia lub  opóźnienia 
działań w dziedzinie klimatu;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki;

b) konkurencyjność i długoterminową 
stabilność unijnej gospodarki, w tym 
wszelkie możliwe ucieczki emisji gazów 
cieplarnianych i ucieczki inwestycji w 
wyniku przenoszenia i outsourcingu 
produkcji;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) najlepszą dostępną technologię; c) najlepsze dostępne technologie z 
punktu widzenia analizy cyklu życia, w 
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tym ich obecne upowszechnienie na rynku 
oraz możliwy dalszy rozwój i wdrażanie;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) efektywność energetyczną, 
przystępność cenową energii 
i bezpieczeństwo dostaw;

d) efektywność energetyczną, a także 
przystępność cenową energii i surowców 
oraz bezpieczeństwo dostaw;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) potrzebę zapewnienia skuteczności 
środowiskowej i rozwoju w czasie;

f) potrzebę zapewnienia skuteczności 
środowiskowej, ambicji i rozwoju w 
czasie;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne;

g) potrzeby i możliwości inwestycyjne 
w różnych sektorach gospodarki, z 
zastosowaniem podejścia 
międzysektorowego i z uwzględnieniem 
ryzyka związanego z aktywami 
osieroconymi, przy jednoczesnym 
zapewnieniu przewidywalności inwestycji 
w danych sektorach;

Poprawka 45
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) szczególną sytuację, wpływ na 
klimat i cechy różnych odnośnych 
sektorów gospodarki;

Poprawka 46

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 dla każdego na wszystkich 
terytoriach Unii oraz zapewniała łatwy i 
przystępny cenowo dostęp do 
podstawowych usług, w tym mobilności;

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

i) zmiany sytuacji międzynarodowej i 
ogólnoświatowe działania podejmowane na 
rzecz realizacji długoterminowych celów 
porozumienia paryskiego i ostatecznego 
celu Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, z 
uwzględnieniem roli i odpowiedzialności 
Unii na arenie międzynarodowej;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
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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 i w oparciu o 
zaktualizowaną Strategię UE w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu1a.

__________________

COM(2013)0216 final.

Poprawka 49

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 we 
współpracy z władzami regionalnymi i 
lokalnymi opracowują i wdrażają – 
poprzez zintegrowane krajowe plany w 
dziedzinie energii i klimatu – strategie i 
plany adaptacyjne, które obejmują 
kompleksowe ramy zarządzania ryzykiem, 
w oparciu o solidne scenariusze 
odniesienia dotyczące klimatu i 
wrażliwości oraz oceny postępów i z 
uwzględnieniem wymiaru gospodarczego i 
społecznego.

Poprawka 50

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja rozważa, czy należy 
zaproponować ramy prawne, które 
wzmocniłyby infrastrukturę transportową 
pod względem zarządzania ryzykiem, 
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odporności i przystosowania do zmiany 
klimatu.

Poprawka 51

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 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;

Poprawka 52

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 wszystkie państwa 
członkowskie w zakresie przystosowania 
się do zmiany klimatu, o których mowa w 
art. 4.

Poprawka 53

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 podaje do wiadomości publicznej 
i 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.
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Poprawka 54

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, wniosków w sprawie 
finansowania 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.

Poprawka 55

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Komisja przedstawia wnioski 
dotyczące stopniowego wycofywania 
bezpośredniego i pośredniego wsparcia 
unijnego i krajowego na rzecz paliw 
kopalnych.

Poprawka 56

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 i odpowiednich 
zdolności krajowych w celu zapewnienia 
postępów w zakresie przystosowania, 
o których mowa w art. 4.
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Poprawka 57

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 podaje do wiadomości publicznej 
i 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.

Poprawka 58

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 i 
indywidualnych 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 w 
stosownym przypadku należycie 
uzasadnione zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dane państwo członkowskie 
należycie uwzględnia zalecenie, w duchu 

a) dane państwo członkowskie 
podejmuje wszelkie niezbędne działania, 
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solidarności między państwami 
członkowskimi a Unią oraz między 
samymi państwami członkowskimi;

aby wykonać zalecenie, w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi a Unią oraz między 
państwami członkowskimi;

Poprawka 60

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 
podjęło działania, aby wykonać to 
zalecenie. Jeżeli dane państwo 
członkowskie postanowi nie brać pod 
uwagę zalecenia w całości lub w znacznej 
mierze, przedstawia Komisji należyte 
uzasadnienie tej decyzji;

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku gdy państwo 
członkowskie uporczywie nie wypełnia 
zobowiązań określonych w ust. 3, Komisja 
podejmuje odpowiednie środki.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) informacjach przedłożonych a) informacjach przedłożonych 
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i zgłoszonych zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) 2018/1999;

i zgłoszonych zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) 2018/1999 w sprawie zarządzania 
unią energetyczną i działaniami na rzecz 
klimatu, w tym krajowych 
sprawozdaniach okresowych z wdrażania 
zintegrowanych krajowych planów w 
zakresie energii i klimatu, o których mowa 
w niniejszym rozporządzeniu;

Poprawka 63

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 innych 
właściwych agencji regulacyjnych, w tym 
agencji działających w obszarze 
transportu;

Poprawka 64

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 danych na temat strat wynikających 
z niekorzystnych skutków klimatycznych, 
szacunkowych kosztów niepodjęcia lub 
opóźnienia działań w dziedzinie klimatu 
oraz danych społeczno-ekonomicznych, 
o ile dane te są dostępne;

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) najlepszych dostępnych dowodach d) najlepszych dostępnych i 



PE650.613v02-00 38/44 AD\1209977PL.docx

PL

naukowych, w tym najnowszych 
sprawozdaniach IPCC; oraz

najnowszych dowodach naukowych, 
w tym najnowszych sprawozdaniach IPCC, 
m.in. dotyczących innych skutków 
klimatycznych, np. skutków 
spowodowanych zmianami w tworzeniu 
się chmur pierzastych;

Poprawka 66

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zmianach sytuacji 
międzynarodowej i działaniach 
podejmowanych na szczeblu 
ogólnoświatowym na rzecz osiągnięcia 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury określonego w porozumieniu 
paryskim, w tym najnowszym przeglądzie, 
o którym mowa w art. 14 porozumienia 
paryskiego;

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) stopniu, w jakim osiągnięto 
ekonomiczne i społeczne cele rozwoju, w 
tym wpływie wdrożonych środków na 
krajową sytuację ekonomiczno-społeczną;

Poprawka 68

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) innowacjach technologicznych i 
najlepszych dostępnych technologiach w 



AD\1209977PL.docx 39/44 PE650.613v02-00

PL

odnośnych sektorach;

Poprawka 69

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dd) potrzebie spójności i stabilności 
regulacyjnej w celu utrzymania 
korzystnego otoczenia inwestycyjnego; 
oraz

Poprawka 70

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 
gospodarczych i społecznych ze wszystkich 
odnośnych sektorów, 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.
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Poprawka 71

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 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 3 wchodzi w życie tylko 
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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.

Poprawka 72

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wielopoziomowy dialog w dziedzinie 
klimatu i energii

Wielopoziomowy i międzysektorowy 
dialog w dziedzinie zmiany klimatu

Poprawka 73

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

Każde państwo członkowskie zgodnie 
z przepisami krajowymi organizuje 
wielopoziomowy i międzysektorowy dialog 
dotyczący zmiany klimatu, 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 
klimatycznej w różnych sektorach, w tym 
w perspektywie długoterminowej, oraz 
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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.

dokonywać przeglądu postępów, chyba że 
to państwo członkowskie ma już strukturę 
służącą temu samemu celowi. Taki dialog 
może służyć omówieniu zintegrowanych 
krajowych planów i strategii między 
innymi w dziedzinie energii, klimatu, 
mieszkalnictwa, rolnictwa, różnorodności 
biologicznej i mobilności.
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